
Referat af bestyrelsesmøde Odense Friskole den 04. maj 2022. kl. 18-21. 

Mødet afholdtes i medarbejderhuset. Bemærk at det kun er forældrerepræsentanter, der deltager ved punkt 
1. Øvrige møder ind kl. 18:30 

Særligt vedr. Deltagere: Sidsel er inviteret med som tiltrædende viceskoleleder. Kim er inviteret som 
tillidsrepræsentant. Lisbet er inviteret til at deltage i punkt 2 og 3. Afbud: Morten 

Mødeleder:  Stig  
Referent: Thomas A 

Ca. tid Dagsordenspunkt  bemærkninger O/D/B 
18:00 Pkt. 1: Konstituering Stig  

Kun forældre deltager ved dette punkt 
 

• Bestyrelsen konstituerede sig med Stig 
Højmark som formand og Anders Quistgaard 
som næstformand. 

Beslutning 
 

18:30 Pkt. 2. Sang Vi synger 2 sange:  
Lisbet og Thomas Allesø vælger hver en sang.  

 
 

18:40 Pkt. 3. Spisning  Thomas og Lisbet sørger for ekstra god bespisning, så 
vi kan tage en god og uformel afsked med dem i 
bestyrelsessammenhæng. 

 
 

19:30 Pkt. 4. Godkendelse af 
referat 
 

Stig  
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 6/4 
 

• Referatet blev godkendt 

Beslutning 

19:35 Pkt. 5. Velkommen Stig 
Velkommen til og kort præsentation af nyt 
bestyrelsesmedlem.  
 

• Bestyrelsen præsenterede sig og der blev 
sagt særligt velkommen til Nina Nørgaard, 
bestyrelsesmedlem og Merete Hvid Dalnæs, 
suppleant 

 

Orientering 

19:45 Pkt. 6: Fælleslejr 
 

Sidsel  
Sidste nyt om fælleslejren 
 

• SL informerede om planen for den sidste 
periode op til fælleslejren. 

 

20:00 Pkt. 7: Orientering fra 
medarbejdere 

Kim 
 

• Kim berettede at der var god stemning i 
kollegiet og at vi så frem til fælleslejren. 

• Der er også en stemning af, at virkelig 
forsøger at gøre alt det vi savner og at man 
derfor også kan føle sig forpustet som 
medarbejder. 

Orientering 

20:10 Pkt. 8: Orientering fra 
ledelsen 

Tommy, Thomas og Thomas  
 

• Thomas Hestelund (TM) fortalte også at der 
er god stemning og store forventninger til 
fælleslejren. 

Orientering 



• Der bliver løbet stærkt for at indhente nogle 
af de ting vi ikke har kunne gøre pga. corona.  

• Kort info om prøveperiode og dimission 
20:30 Evt.  -  

 
 


