
  
 

 

 
 

         Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde 19. april 2022 
 
Rødding Friskole kl. 18.00 
 
Afbud fra: Christina 
 
Referent: Pernille 
 
Forplejning: Jens   

 

Ansvarlig   

Jens H. Dagsorden med referat. Underskrift af referat fra sidste møde.  

Jens Siden Sidst 
- Sponsorløb: Stor anerkendelse for det kæmpestore arbejde. Der er kommet 

rigtig mange penge ind allerede nu, men der mangler stadig nogle at få betalt. 
Der er kommet 285.000,- Det er så fint et udgangspunkt til at søge fonde. Vi 
arbejder nu videre med vores ønske til et motorik og bevægelsesområde, så 
der efterfølgende kan søges fonde.  

- Foredraget Madro 70 deltagere inkl. personale. Fint besøgt, trods vores 
placering midt i alle andre arrangementer. Der manglede bedre planlægning af 
hvordan vi løfter opgaven. Tak til dem der hjalp med at få stillet op og handlet. 
Tag selv kaffekurv med, eller sørg for at der kommer en pause, hvor man kan 
købe. Lidt delte oplevelser af foredraget. Ikke så meget show, men vigtige 
pointer.  

- OBS på at der er utroligt mange arrangementer og det er ok at alle ikke er 
med hver eneste gang. Bare vi har gode oplevelser i det.  

Charlotte Nyt fra Børnehaven 
- Ansættelse af ny pædagog – samtale d. 27/4: Vi har fået 22 ansøgninger. 

Der er udvalgt 4 til samtale. 
- Start af Storegruppe 18 børn. (og 25 i børnehaven)  
- Tema om festival i børnehaven, så der er klar til Ladefestival 21. maj. 
- Marianne vil gerne blive som vikar for Kristina i børnehaven, så længe vi har 

brug for det. Vi vil også gerne beholde hende.  
- Tilsynsrammen (kommunen fører tilsyn) har ændret sig. vi skal nu have tilsyn 

ud fra vores eget pædagogiske grundlag. Det bliver dejligt. Der vil fremadrettet 
være både anmeldte og uanmeldte tilsyn. Vi er glade for at de kommer, så de 
er velkomne.  



Jens 
 

Nyt fra kontoret 
- Godkendelse af tidl. udsendt årsrapport 2021, revisionsprotokollat mv. Jens 
gennemgår det der skal vises til generalforsamling.  
Vi får ca. 10.mio i statstilskud, så derfor er der høje krav til graden af revision. Vi er 
meget glade for det store arbejde, der bliver gjort for at styre vores økonomi, fra 
kontoret. 
Årets resultat er et overskud på kr. 802.354,00. Samtidig har vi fra 2021 ændret 
praksis i forhold til vores indkøb af computere, som ikke længere afskrives over 3 år, 
men straksafskrives.   
Når vi ser at overskuddet vokser, så har vi fokus på at vores overskudsgrad stadig 
ligger under 5%. 
Bestyrelsen er meget rolige ved at vi sigtede mod 500.000,- i overskud og rammer 
800.000,-. Andre år har vi været uheldige og har ramt et overskud der var mindre end 
budgetteret, når der er indtruffet uforudsete ting. Det er godt, at vi er på den sikre 
side.  
Bestyrelsen skal underskrive årsrapport mv. digitalt.  

Jens Status på bygninger 
- Status på nedrivning, kommende aktiviteter 
Jens har i dag set grundigt på Sdr. Allé 13, sammen med Børge (pedel) Der er talt om 
en pris på kr. 450.000 og overtagelse d. 1. august 2022. Vi vender tilbage til sælger 
efter generalforsamlingen.  
Der er kommet nye tegninger fra Ellegaard over vores nye byggeri, så vi kan ansøge 
kommunen om byggetilladelse. Tegningerne vises frem til generalforsamlingen.  
Vi er spændte på, hvor længe det tager at lave en ny lokalplan, hvis kommunen 
skønner at det skal laves, før der kan gives tilladelse. 
Hvis vi skal bygge det hele koster det ca. 11. mio. Derfor vil vi planlægge at bygge i 
etaper, så vi kan styre økonomien igennem.  
Når vi skal i gang med at bygge, skal opgaven i licitation. 
Nedrivningen er startet op igen og nr. 11 er næsten færdig. Så snart der er revet ned, 
så vil vi jævne og få sået græs og lidt vilde blomster, så det ser fint ud. 

Jens H. 
Jens 

Generalforsamling 
- Dirigent: Christina Østbjerg vil gerne. 
- Følgende er på valg Tina, Randi, Kasper og Christina samt Pias ledige plads. 

Christina har meddelt, at hun ikke genopstiller. Dvs. 3 ordinære pladser og 2 
suppleanter. 
Hvis man stiller op, så får man lidt tid til at præsentere sig kort på mødet. 
Pernille forbereder valghandlingen, så vi får adskilt skolekreds og 
forældrekreds.  
De indkomne forslag er: 

- Orientering om vedtægtsændringer 
- Indstilling til køb af Sdr. Alle 13.  

 

Jens H. Kalender: Generalforsamling 26/4 



Alle Eventuelt    
Punkt til senere: Hjemlighedskultur. Man må gå til Jens og få vendt hvad der støder 
én. Hvordan får vi forældre til at se, det er en mulighed.  
 
Lejrskolen ligger i uge 35.  
 
Spørgsmål fra en forælder: Skal friskolen gøre noget i anledning af Ukraine-
situationen? Klasserne har meget forskellig tilgang, da de store elever har talt rigtig 
meget om det - især på Berlinturen og i København, men hvor de små får lov at leve i 
uskyldig uvidenhed, så de ikke skal være utrygge. 
Det er spændende hvad Friskoleforeningen melder ud, og om vi som friskoler bliver 
bedt om at hjælpe til med at løse opgaven.  
 
Stor glæde og stor ros til vores elever, som rigtig har vist at de er friskolebørn og kan 
være del af det store fællesskab og være interesserede og dejlige at rejse med. Alle 
vores store fælles-arrangementer med påske, musical, svømmeafslutning er så 
skønne at lave sammen med børnene.  

 


