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Referat af bestyrelsesmødet den 4. oktober 2021 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 13. september samt bestyrelsesmødet 
den 7. juni. 

2. Konstituering af bestyrelsen. 
3. Ideer og forventninger til årets arbejde. 

Kort redegørelse for, hvad vi har arbejdet med de sidste år. 
Vores prioriterede indsatser fra år til år.  
Er det tydeligt eks. på hjemmesiden, hvad vi prioriterer? 
Tilbagevendende aktiviteter. 
Hvad skal kendetegne arbejdet i dette skoleår? 

4. Evaluering af generalforsamlingen den 13. september. 
Herunder også drøftelsen af kontingentets størrelse. 

5. Balance pr. 30. september 2021. 
6. Donationer siden sidste møde. 
7. Indkomne ansøgninger. 
8. Næste møde. 
9. Evt.  

 

Ad1) 
Referatet fra den 7. juni 2021 blev godkendt. Det blev referatet af generalforsamlingen den 13. 
september også. 

 
Ad2)  
Konstituering af bestyrelsen. 
Formand Anne Wolthers 
Næstformand Christian Adriansen 
Kasserer Mathias Dahl Laursen 
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Ad3) 
Ideer og forventninger til årets arbejde. 
En super god drøftelse, der kom vidt omkring. 
 
Et altid stort arbejde er at sikre, at alle elever kan deltage i alle skoleaktiviteter, som skolen 
tilbyder. Dette synes vi selv, at vi gør på et meget tilfredsstillende måde. 
Det er dog altid en udfordring at nå alle forældre, så de ved, at vores primære formål netop er at 
hjælpe alle familier i forhold til, at eleverne kan få den bedste skolegang. 
 
Et andet stort arbejdsfelt er at finde gode og arbejdsomme medlemmer, som ikke har eller 
længere har børn på skolen og dermed kan vælges til repræsentantskabet og måske skolens 
bestyrelse. 
 
Endnu en udfordring er at få elever, der forlader skolen til at fortsætte deres medlemskab af 
foreningen og i det hele taget få unge over 18 år til at medvirke aktivt i foreningen. Samtidig er det 
en udfordring at få forældrene til at fortsætte betalingen efter at deres børn er stoppet på skolen. 
Det er 100 kr. om året, og det er jo ikke en voldsom post for familien, men alligevel er der her et 
forbedringspotentiale i forhold til at få flere til at fortsætte deres medlemskab. 
 
Her bliver det også spændende at se, hvad vores LinkedIn-profil kan medføre på den lidt længere 
bane. På LinkedIn kunne vi også få lavet nogle interviews med flere af vores trofaste medlemmer, 
som måske kan genere flere interesserede og måske medlemmer. 
 
På vores flasker, som vi laver i samarbejde med skolen, kan man også overveje flere budskaber 
end i dag. En QR-kode eller to til tre gode tiltag som, som vi har lavet i foreningen kunne danne 
udgangspunkt for et slogan eller flere. 
Denne sidste del med nye initiativer til at øge interessen i forhold til foreningen tager vi op på 
vores næste møde, og her forbereder vi os alle på samme. 
På næste møde skal vi på samme måde have gennemgået hjemmesiden med det formål, at den i 
endnu højere grad oplyser og på den gode måde sælger vores fine budskab på den gode måde. 
 
Vi fortsætter dialogen på næste møde. 
 
 
Ad4)  
Evaluering af årets generalforsamling. 
En fin generalforsamling, hvor vi som de sidste år også diskuterede kontingentets størrelse.  
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Der er bred enighed om, at så snart vi har ideer til at bruge kontingentet og store dele af vores 
egenkapital, så vil det give mening at hæve kontingentet, da 100 kr. på ingen måde er et stort 
kontingent for at være med til at gøre en forskel for så mange.  
 
Der er fortsat ikke mange fremmødte til generalforsamlingen, og kan vi gøre mere for dette, skal vi 
naturligvis gøre det. Til gengæld er de, der kommer, gode og meget seriøse deltagere, der netop 
gerne vil være med til at værne om foreningens formål. 
 
Ad5) 
Balance pr. 30. september 2021. 
Balancen blev gennemgået og godkendt.  
Indtægter på kr. 31.540,-  
Udgifter på kr. 15.438,- 
Resultat på kr. + 16.102,- og en egenkapital på kr. 120.844,- 
 
Ad6)  
Donationer siden sidst. 
Det omtalte ark blev gennemgået og godkendt.  
 
 
Ad7)  
Indkomne ansøgninger. 
Der er kommet en ansøgning, og den imødekommer vi med 2000 kr.  
 
Fremadrettet skal vi have ansøgerne til at fortælle, hvad den samlede pris for eks. arrangementet 
eller ønsket generelt er, så vi kan sætte det i relation til det, som ansøges. 
 
Ad8)  
Næste møde. 
Den 15. november kl. 17.30 på lærerværelset. 
 
 
Ad9)  
Evt. 
Der var ingenting til evt.  
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Mødet sluttede kl. 19.30 
Ref. Hans Myhrmann 

Anne Wolthers 

________________ 

Gitte Busch  

________________ 

Steen Guldager 

________________ 

Mathias D. Laursen 

__________________ 

Christian Adriansen 

___________________ 


