Referat fra bestyrelsesmøde på Rudme Friskole 2015-03-02
Tilstede: Michael Due Larsen, Stefan Petersen, Martin Nevers, Jan Nielsen, Lene Bang Krause, Mikkel
Müller, Lisbeth Hoffmeyer, Ida Rasmussen, Helga Bojesen
Afbud: Anette Pihl

1.

Besøg af revisor Erik Pedersen
Regnskabet gennemgås. Der er ikke nogen anmærkninger fra revisoren. Der er et underskud på
godt 400.000 kr., hvilket bl.a. skyldes lederskiftet i børnehaven og deraf følgende underskud på
små 130.000 kr. i børnehaven. Derudover har der været en del vikarudgifter. Modsat er der
sparet ca. 70.000 kr. på lejrskolen.
Overskudsgraden er på -6 %, likviditetsgraden på 136 %, soliditetsgraden på 79 % og
finansieringsgraden på 2 %. Der er 1.651.000 kr. i likvide beholdninger.
Ledelsesberetningen gennemgås ligeledes og færdiggøres efterfølgende.

2.

Økonomi og budget
Der er behov for, at budgettet for 2015 finpudses, inden det godkendes.

3.

Godkendelse af referat
Der er ikke noget referat til underskrift.

4.

Post / meddelelser til bestyrelsen
Der er ikke indkommet post til bestyrelsen.

5.

Personale og ansættelser
Der kommer jævnt hen ansøgere til rundvisning.
Der skal findes en vikar for Belinda frem til sommerferien. Måske kan vi nå at ansætte en ny
lærer inden sommerferien, men det må afvente ansættelse af skolelederen af hensyn til
fagfordelingen.
Hvorvidt der skal mere sekretærhjælp til, afhænger af skolelederens indstilling.

6.

Orientering fra skolen
Undervisning i foråret:
Lærerne spørges i den kommende tid, hvilke klasser, de ønsker. De spørges også, hvilken
ansættelsesgrad de gerne vil have næste år. Der er 5 nye børn, der kommer på besøg mhp evt.
indskrivning. Hvis de 5 børn kommer ind, vil der være 76 elever i det nye år.
Elevbestemt emneuge er ændret til krop&bevægelses-uge.
Der er stadig en aftale med Ærø Friskole om skolebytning i lejrskoleugen.

7.

Orientering fra SFO
Se næste punkt.

8.

Orientering fra børnehaven
Der arbejdes med rekruttering af nye børn til børnehaven.
Sommerferieåbent:
Børnehave og SFO har lavet en undersøgelse, som viser et forældreønske om mindre
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sommerferielukning i sommerferien. 7 børnehavebørn har brug for pasning i sommerferien. Det
er vigtigt at tage hensyn til dette, da vi ellers risikerer at miste familierne. Det er dog meget
bekosteligt at lønne to medarbejdere til 7 børn, og det drøftes, hvordan dette dilemma skal
tackles.
Det besluttes, at børnehaven skal arbejdes videre med etablering af et samarbejde med anden
institution om sommerferieåbning. Der skal endvidere tilknyttes forældrebetaling.
9.

Planlægning af generalforsamling
Der er lavet en dagsorden. Birgitte plejer at stå for lagkagerne. Dirigent: Hanne
Rasmussen spørges. Helga er referent. Hegin er kontaktet. Indkaldelser sendes ud nu (er
netop pakket).

10.

Udvalgsarbejde
Intet nyt.

11.

Aktuelt /løbende sager
Fastelavn gik godt.
Der er forårsmarkedsplanlægning i tirsdag aften.
Lejrskolen kører af stablen som planlagt.
Etablering af ny hjemmeside: Det går stille og roligt fremad.

12.

Eventuelt og kommende møder
Der er en lille afskedsreception for Trine den 5. kl. 16.00.

Referent Helga Bojesen
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