Odense Friskole
Hjallesevej 2, 5000 Odense
Tlf. 6612 1571.

Odense, den 2. juli 2014

Referat fra bestyrelsesmødet den 1/7 2014.
I mødet deltog:
Styrelsen:

Birgit Weber, Lisbet Foged, Magnus Fridén, Bjarne Eilsøe-Jørgensen, Stig Højmark.

Ledelsen:

Torsten Bo Kristensen.

Lærerrådet:
Fraværende:
Styrelsen:

Louise Mosbæk, Ann-Louise Lauritsen.

Ledelsen:
Lærerrådet:

Hanne Møller, Sidsel Laulund.

Dagsordenspunkt
1. Fremlæggelse af

nyt tilbud vedr.
renovering af
fysiklokale.

Referat

O/D/B

Ledelsen fremlagde et revideret tilbud på renovering af Beslutning
fysiklokalet.
Tilbuddet er blevet forøget i forhold til det først
godkendte. Årsagerne er følgende:




Det har været nødvendigt at indsætte en bedre
ventilation end først vurderet.
Der er krav fra myndighederne om at bygge en
flugtvej med trappe ned til 1. sal i hjørnet af
lokalet.
Byggeplanen er blevet udvidet med en energiog indeklimarenovation i lokale 2 og 3 i
henholdsvis stueetagen og på 1. sal.

Det samlede tilbud beløber sig til 1.441.142 kr. inkl.
moms. Dertil kommer det allerede godkendte tilbud til
inventar.

Tilbuddet er gennemarbejdet og vurderet
konkurrencedygtigt af ingeniørfirmaet Henry Jensen
a/s. (Jf. bilag)
Bestyrelsen godkendte byggeriet med ovennævnte
ramme samt 10% til eventuelle uforudsete udgifter.
2. Indhentning af

tilbud i forbindelse
med nye
investeringer
3. Konstituering af

viceskoleleder

4. Evt.

Det aftaltes, at der i fremtiden i forbindelse med alle
investeringer over 100.000 kr. skal indhentes tilbud fra
minimum 3 leverandører med med mindre bestyrelsen
ikke finder det relevant i den konkrete sag.

Drøftelse og
beslutning

Det aftaltes at konstituere Søren Brokmose som
viceskoleleder fra 1. august.
Denne vil blive fritaget for en del af sin undervisning i
konstitueringsperioden.
Der er pædagogisk weekend den 31. oktober og 1.
november. I hvad omfang bestyrelsen deltager meldes
endeligt ud efter sommerferien.
I kommende skoleår afholdes rådsmøder på følgende
datoer: 18/9, 13/11, 22/1, 12/3 og 21/5. Alle dage
18.30 – 20.30.

Drøftelse og
beslutning

_________________________________
Birgit Weber

____________________________
Stig Højmark

_________________________________
Louise Mosbæk

____________________________
Lisbet Foged

_________________________________
Ann-Louise Lauritsen

____________________________
Magnus Fridén

_________________________________
Bjarne Eilsøe-Jørgensen

