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Bestyrelsesmøde den 6. december 2021 kl. 19.00 
 

Fremmødte  
Bestyre lse: Brian, Majbritt,  Jørgen, Elin og Michael  

Ledelse: Anita  

Lærerrep.: -  

Referent:  Elin 

Afbud:  Hans Henrik, Karoline 

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Underskrivning af dokumenter 

Tilføjelser til dagsorden 
 

1) Nyt fra Skolen  
1.1. Budget 

Budget for 2022 gennemgås og godkendes 
Der er lavet aftale med revisor om at der fremadrettet bliver lavet kvartals 
opgørelser, hvor alle afskrivninger er med. Derefter gennemgås budget på det 
kommende bestyrelsesmøde.  

1.2. Hjemmeside 
Der er taget kontakt til 2 der laver hjemmesider, som er kommet med prisforslag. Vi 
er blevet gjort opmærksom på at vi mangler ”cookie b ot”. Dette er der kommet tilbud 

på og vi køber denne. I forhold til hjemmeside: Først skal skole og bestyrelse finde ud 
af hvad vi vil. 

1.3. Computere til lærerne 
Der er indhentes t ilbud på 7 stk. computere til lærerne. Leasing eller køb? Der 
besluttes køb.  
 

2) Nyt fra børnehaven (afbud fra Berit, så springes evt. over) 

2.1. Anita beretter 
Der skal ansættes et barselsvikariat, opslag er lagt ud og der er kommet lidt ansøgninger. 
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3) Bygninger 

3.1. Alarm (Brian) 
Der er kommet tilbud fra G4S og sammenlignes med SCS. Tilbuddene gennemgås og der 

besluttes at tilbuddet fra SCS tages. 

4) Evt. 
Status Corona.  

Skolen er nogenlunde forskånet indtil videre.  

 

Bus. 

Bussen kommer for sent ind imellem. Nu er der skrevet ned hvilke dage og hvor sent. 

Brian kontakter Solveigs taxa og laver aftale om et møde. 
 

Græsslåning 

Hallen spørges om de vil indgå et samarbejde ift. vedligehold af udendørsarealer.   

 

Arbejdstilsynet har været forbi og skolen har fået en grøn smiley 

 
 

 

5) Punkter til næste bestyrelsesmøde 
 

              Næste møde:  4.1.2022 
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------------------------------------------------------         
Skoleleder Anita Bisgaard  
 

 
----------------------------------------------------- 
Bestyrelsesformand Jørgen J. Langfrits 

 

------------------------------------------------------ 
Næstformand Elin Oksen Jørgensen 

 
 

 

-----------------------------------------------------                                                                                     
Bestyrelsesmedlem  
Brian Pedersen  
 

------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem 

Hans-Henrik Korsager Carstensen 

 
 

------------------------------------------------------ 

Bestyrelsesmedlem  
Karoline M. S. Vingborg  
 

------------------------------------------------------ 
Bestyrelsesmedlem  
Michael Møller Christensen 

 

------------------------------------------------------ 

Bestyrelsesmedlem  
Majbrit Jensen  

 

 

 

 
 
 


