REFERAT BESTYRELSESMØDE
VEJRUMBRO FRI, 28. APRIL 2022
TILSTEDE:
JONATAN, KIM, CLAUS, TINA, GERT, HENRIJETTE, SONJA
REFERENT: SONJA
ORDSTYRER: JONATAN

REFERAT
1.

Godkendelse af
• Referat - godkendt
• Dagsorden - godkendt

2.

Orientering fra Jonatan
• Bestyrelsen har opsagt samarbejdet med Peter Mønster, han forventes sygemeldt i opsigelsesperioden
og har dermed formentlig haft sin sidste arbejdsdag på skolen.
• Jonatan varetager Peters administrative opgaver indtil ny skoleleder er på plads. Han vil som
udgangspunkt være at finde på skolen om tirsdagen.
• Gitte stopper ultimo måneden, har haft sidste dag fysisk på skolen i dag, torsdag d.28. april.
• Mona Vig overtager den daglige koordination i Pæd.afd., indtil sommerferie som start.
• Der starter et ukrainsk barn i vuggestuen.
• Kommunen har givet afslag på vores ansøgning om ekstraordinært tilskud fra Børne-/unge udvalget. Vi
mangler svar på hvordan vi er stillet ifht. det stående lån med forfald i 2025. Og vi har fortsat en
ansøgning om tilskud/lån ved Landdistriktsudvalget som vi afventer svar på.
•
Godkendelse af regnskab for 2021
• Vi ender med et resultat på -301.000 DKK
• Revisionen har ridset vores udfordringer op omkring likviditet i en note
• Årsregnskabet godkendes – bestyrelsesmedlemmerne får det ud til digital godkendelse i morgen,
venligst prioriter at få det ekspederet.
• Sendes ind til myndighederne i morgen, da fristen er 1. maj

3.

4.

Opdateret budget for 2022 og 2023
• Godkendes til brug for ansøgning til Friskolefonden

5.

Priser i 2022/23 – gastillæg?
• Det besluttes for skoleåret 22/23: 150 kr. på energitillæg pr. barn (alle afdelinger)
• Buspris stiger tilsvarende 20%: Op til 9 km = 420 kr., fra 9 km = 550 kr.

6.

Opfølgning på referater 2021 og Generalforsamling 2021
• Referaterne samles og Claus sørger for at de kommer på hjemmesiden.

7.

Ny leder til Vejrumbro Fri
• Claus laver udkast til stillingsopslag og rundsender
• Forventet ansøgningsfrist 3. juni, samtaler i uge 24+25.

8.

Skoleår 2022/23 Klassestruktur – diskussion af oplæg fra lærerne – udgår til næste møde

9.

Arbejdslørdag
• Møde afhold med Finn
• 4 hold
• Start kl.9 (morgenmad udgår)
• Legepladstilsyn – mangler udbedres

10. Tilsynsrapport for skole og tilsyn fremadrettet (bilag)
• Tilsynsrapport godkendes
• Jonatan benchmarker med Langsø – hvad bruger de?
11. Ordning på bus hvis Finn er syg/har fri
• Morten tilbyder at træde til, men vil undersøge hvad det kræver forsikringsmæssigt mv.
12. Kommende møder
• Bestyrelses-/personalearrangement 18. maj – bibeholdes
• Mandag d.9. maj kl.19
• Onsdag d. 1. juni kl.19
• Torsdag d.16. juni kl.19 (evt. til brug for samtaler)
• Onsdag d.22. juni kl.19 (evt. til brug for samtaler)

