Referat af bestyrelsesmøde d. 28/4-2022 klokken 1700-2000.
Deltagere:
Helle Bay
Erik Løber
Bjarke Andreasen
Christoffer Arensbach
Robert Johannesen
Mickey Jensen
Inge Sølvsten
Jacob Kærgaard Jensen
Marianne Nymand
Jørgen Blaabjerg Hansen (referent)
Fraværende:
Lars Ole Thomsen
Marie Hvas Ellerbæk
Nicolai Jørgensen
Punkt

Indhold

Tid

1.

Regnskabsaflæggelse
- herunder opfølgning
budget

Revisor Klaus Tvede-Jensen deltog og
gennemgik årsrapport og
revisionsprotokol.
Revisor tilkendegiver en positiv proces
omkring revisionen. Der er blevet
leveret de oplysninger, der har været
nødvendige.
UF tilkendegiver den anden vej rundt
også at forløbet har været positivt.
Samarbejdet oplevet som
konstruktivt.
Et fald i omsætningen fra ca. DKK 19,5
mio. til DKK 18,3 mio.
Vi bruger flere omkostninger pr. elev
på undervisning, mens vi til gengæld

Opfølgning

Punkt

2.

Indhold

Godkendelse af ref.
og procedure

Tid

Opfølgning

har lavere ejendoms- og
administrationsomkostninger pr. elev.
Regnskab blev godkendt af
bestyrelsen og skal underskrives for
indsendelse til
Undervisningsministeriet senest d. 29.
april 2022.

Lars Ole, Marie og
Jørgen skal
underskrive
årsrapport senest d.
29. april

Opsamling på igangværende opgaver
fra sidste referat:
Strategi i forhold til nye projektorer.
Jacob har haft møde med en
potentielt AV-leverandør og skolen får
en 80’’ touch-skærm på prøve. Pris
DKK 25.000 pr. stk. Vi skal teste om
udstyret kan benyttes optimalt i de
eksisterende rammer. Alternativt skal
der udskiftes projektorer i samme stil
som de eksisterende.
Der arbejdes på en ny hjemmeside for
skolen. Eleverne får deres eget modul,
hvor der kan lægges elevrelateret
indhold ind.
Vi arbejder på at etablere et
samarbejde med Rønde Privatskole
om at kunne dele en IT-ressource.
Pavillonen skal der træffes en
beslutning omkring. Vi er ikke
indstillet på fortsat at have
lejeudgifter. Mickey undersøger hos
Syddjurs Kommune vil kunne bidrage
og understøtte processen.
Til August får vi besøg af borgmester
Michael Stegger fra Syddjurs. På det
tidspunkt kan vi påvirke om
kommunen kan overtage nogle
driftsomkostninger for parkarealer.

Mickey

Punkt

Indhold

Tid

Opfølgning

Vedtægterne skal opdateres – vi tager
en drøftelse med
Privatskoleforeningen om input.

Erik og Jørgen

Procedure for referat:
Underskrifter sker elektronisk.
Husk at referat skal på hjemmesiden
indenfor 14 dage efter afholdte
bestyrelsesmøder. Marie har adgang.
3.

Sponsorater,
samarbejdspartnere synlighed

Jacob har nu været på skolen i to mdr.
Der er udformet personprofiler på
ledelsesgruppen, hvilket bruges ind i
samarbejdet.
Der arbejdes på synlighed og
markedsføring via Facebook og
Instagram.
Hjemmesiden bliver opdateret, og der
skal formentligt udarbejdes et nyt
logo. Der påtænkes at benytte interne
ressourcer i form af Miros
tegnekundskaber.
Ukrainedag gav god energi og positiv
omtale i både TV2 Østjylland og
Adresseavisen, men var også
ressource-/arbejdskrævende.
Der arbejdes på et årshjul med et
værktøj, hvor det vil kunne opsættes
en synlig aktivitetsplan på skolen, så
alle ved hvornår arrangementerne
kommer.
Profilen for skolen skal ”skarpes op”.
Hvad er det vi brænder for som skole:
- Bevægelse (DGI-profilen skal
revitaliseres)
- Natur og udeliv

Punkt

Indhold

Tid

Opfølgning

-

Teater og musik

Der arbejdes på et
sommerarrangement for
medarbejderne. Bestyrelsen kan/vil
gerne bidrage.
Der er blevet ansat en stribe dygtige
og engagerede medarbejdere, hvilket
giver en masse ekstra dynamik.
Orientering om yderligere
personalemæssige forhold.
4.

Nyt fra ledelsen

Se ovenfor under pkt. 3

5.

Evt.

Vi vil i yderligere dialog med Uglen for
at sikre at vi når alle potentielle
elever.
Vi vil gerne bruge de ressourcer, vi har
til at ”spille hinanden gode”. Hvis vi
har konkrete projekter er det lettere
at skaffe assistance ind fra forældre
og andre interessenter.
Støtteforeningen er nu fem
engagerede medlemmer, der gerne vil
bidrage. De savner bare konkrete
projekter, som Skolen ønsker støtte
omkring. Der er aftalt møde mellem
Jacob og Støtteforening for en videre
dialog.

