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

Odense, den 8. marts 2013

Referat fra styrelsesmødet den 4/3 2013.
I mødet deltog:
Styrelsen:

Claus Amtrup Andersen, Henning Tonnesen, Louise Mosbæk, Susanne
Heibøll, Birgitte Thye-Rønn.

Ledelsen:

Peter Mondrup, Torsten Bo Kristensen.

Lærerrådet:

Hanne Møller.

Fraværende:
Styrelsen:

Ole Østergaard, Birgit Weber

Ledelsen:
Lærerrådet:

Bent Hansen.
oooooooOOOOOOOOooooooo

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
Godkendt

2. Skolenyt
a. Økonomistatus
i.Regnskabet for 2012 gennemgået af revisor.
Skolens revisorer gennem regnskabet for 2012. Regnskabet er revideret
uden påtegninger og årets resultat er 469.000 kr. Styrelsen havde ingen
bemærkninger hertil.
ii.Budget for 2013.
Skolens endelige budget for 2013 som fremlagt på forrige møde godkendtes af styrelsen. Budgettet indeholder bl.a. en del udgifter til afholdelse af
jubilæet og forudser et resultat på ca. 23.000 kr.
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b. Børn og trivsel.
Ingen bemærkninger
c. Medarbejdere
Britta har desværre brækket benet på skituren til Sverige. Vi imødeser en længere sygemelding.
Fagfordelingen står for døren. Ledelsen orienterede herom.
Ledelsen orienterede om finansministeriets lock-out-varsel af skolens
lærere. Træder det i kraft, vil vi kun kunne tilbyde pasning af de mindste elever
i SFO’ens normale åbningstid. Skoledelen vil være lukket i den periode for alle
elever. PM vil orientere forældrekredsen herom via Forældreintra.
d. Nyt fra KOO.
Der orienteredes om de aktuelle emner på koordineringsudvalget.
e. Diverse.
Styrelsen luftede tanker om at sende lærerne på en medarbejderudviklingstur.
Det overlades til den nye styrelse at træffe beslutning herom.
3. Årsmødet – planlægningen.
Det aftaltes, at Claus sørger for en invitation, der skal ud til forældrene. Den rundsendes snarest til styrelsens gennemsyn.
I forbindelse med de 4 vakante pladser i år, gav styrelsen udtryk for, at det ville være
hensigtsmæssigt at lade de 2 pladser vælge for 2 år og de 2 for 4 år, således denne situation afværges i fremtiden.
Aftenen vil ud over det i vedtægterne fastsatte program, byde på catwalk og produktionsudstilling fra liniefaget design og håndværk samt en kaffepause.
4. Jubilæumsforestillingen.
Alt skrider frem planmæssigt til den store forestilling i uge 12.
5. Jubilæumsfest efterår 2013.
Den store jubilæumsfest løber af stabelen fredag den 27. september 2013.
Dagen bliver inddelt i 3 etaper:
Formiddag: Fest for eleverne med underholdning og forplejning
Eftermiddag: Reception for alle partnere, tidl. Elever, forældre etc. med forplejning,
bogafsløring og underholdning.
Aften: Festmiddag for nuværende og tidl.ansatte, styrelse og andre nære kontakter.
6. Aktionspunkter.
7. evt.
Ref.: TB
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_________________________________
Claus Amtrup Andersen

____________________________
Susanne Heibøll

_________________________________
Henning Tonnesen

____________________________
Ole Østergaard

_________________________________
Birgit Weber

____________________________
Louise Mosbæk

_________________________________
Birgitte Thye-Rønn
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