
Referat af bestyrelsesmøde i 
Forældreforeningen, tirsdag d. 28. 
november, 2017, kl. 17.30-19.30. 

Afbud: Kirsten, Michael, Inge, Dorrit 

Til stede: Stephen, Jan, Birgitte, Lars (Ref.) 

1. Valg af referent. 

Lars gentager den kæmpe succes.  

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

3. Præsentation af gamle og nye medlemmer. 

Punktet overføres til næste møde.  

4. Konstituering af foreningens bestyrelse, herunder orientering af foreningens arbejde. 

Punktet overføres til næste møde. Herunder skal vi forholde os til, at vi er for 

mange jf. vedtægter.   

5. Siden sidst - ved Kirsten. 

Jan orienterer:  

1. g’er er kommet i gang med deres klasser. Det har været relativt uproblematisk.  

Dog har to elever flyttet fordi de ikke er kommet på musikretning.  

Der er tre en halv SE og 2 en halv MS.  

Der er tre Biologi A og Kemi B.  

En halv i mat fys. De er slået sammen med en halv MS.  

En halv klasse spansk/engelsk, hvor vi plejer at være 1 hel.  

6. AfriCafe – resume/evaluering – ved Lars & Stephen. 

1 G’er var ikke med, da der ikke har været tid til forberedelse.  

Offentliggørelse af vinderen sker fredag den 1. december 2017  

Der er tanker om at flytte Africafe tilbage til september næste år, og lave det en 

fredag.  

7. Økonomi – budget/arbejdskapital til resten af 2017/2018 – ved Stephen Canham. 

Stephen gennemgår status for økonomi. Vi ender med et regnskab  

8. Behandling af studielegatansøgninger. 

Der er indkommet 8 ansøgninger. Alle ansøgninger bliver tilgodeset med maks. 

muligt beløb/ansøgt beløb. Samlet legat udgift ender på 13.250. Fratrukket det 

disponible beløb på 26.800,- kr. ender regnskabet på 13.550,- kr. Heraf afdrager vi 

6.500,- kr. på underskuddet på 14.000.  

Skulle der komme ansøgninger, der er for sent afleveret, har vi lidt penge til evt. at 

imødekomme disse. Det vil vi godt, men håber ikke det sker.  

9. Status vedrørende opsætning/udgivelse af ’Nyt’ – ved Lars Fischer. 

Tekster er klar. Lars kontakter Jens og afventer tekst og grafik filer.  

10. Informationsfolder Forældreforeningen – ved Birgitte. 



Birgitte præsenterer en dummie af en trefløjet folder til uddeling. Birgitte arbejder 

videre med udkastet, og Jan eller Kirsten får arrangerer print, når den er færdig. 

Målet er at vi bliver klar i god tid inden sommerferien.  

11. Rene Nielsen event, 17. januar 2018 – planlægning. 

Marketing gruppen (Birgitte, Inge og Michael) vil udarbejde invitation snarest og 

tager kontakt til foredragsholder vedr. faciliteter og forplejning. Kirsten finder 

klasse, der skal stå for salg af vand, vin, kaffe, te, snolder m.m. 

12. Dialog om yderligere aktivitet forår 2018. 

Der blev kastet emner på bordet: Hvammen, Bundsgaard, Trads, Fuglede, Nadja 

Nadim. Økonomien er ikke til det heeeelt store. Punktet genoptages ved næste 

møde.  

13. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Den 17. januar kl. 17.30.  

14. Eventuelt. 

Stephen: Anne (foreningens revisor) vil gerne præsentere et system, der kan 

billettere. Stephen kigger på det sammen med Anne.  

Der vil traditionen tro være kaffe/vand ved gennemgang af dagsorden, samt en let anretning og et 
glas vin som afslutning på mødet. 
 
På gensyn! 
 
Med venlig hilsen 

Stephen Canham 
Formand 


