Nyborg Friskole, Pilevej 3, 5800 Nyborg – skolekode 449.009 – tlf./fax 65317671/65314425

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 13. oktober 2010
Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Flemming Larsen, Hanne Løkkebø Jakobsen, Pia Olsen,
Rikke Vibæk og Tine Fallesen.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof og Ulla Stenstrøm.
Ikke tilstede: Eddie Præst Knudsen, Marianne A. Rasmussen og Steen Christoffersen
1. Godkendelse og underskrift af referatet
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Eventuelle meddelelser
Karine Østerholt er ansat som lærer pr. 1. november 2010.

3. Orientering om skolen
Regnskab for perioden 1/1 – 30/9 2010 blev fremlagt og taget til efterretning.
Budget 2011 blev gennemgået. P.g.a. nedskæring i statstilskud fra 75% til 71% over de
næste 4 år viser budgettet et underskud på 187.478 kr. i 2011, ligesom årene 2012 – 2015
også viser underskud. Bestyrelsen drøftede hvilke parametre der kunne iværksættes for at
skolen igen kan få overskud. Parametrene, der blev drøftet var: Forhøjelse af skolepenge,
flere elever i enkelte klasser, besparelser – herunder nedskæring i lærerstab. Det blev
besluttet, at Ulla Stenstrøm udarbejder beregninger, som viser, hvilken effekt det har at
hæve skolepenge med 150 kr. fra 1. januar 2011 samt forhøje elevtallet i indskolingen med 3
elever samt i mellemtrinnet med 8 elever. Det blev desuden besluttet, at se kritisk på alle
udgiftsposter, men det forventes ikke, at der her vil kunne hentes nævneværdige besparelser,
da skolen i forvejen af hensyn til påpasselighed med statens midler altid har set kritisk på
alle udgifter. Det blev også besluttet, at nedskæring i lærerstaben p.t. ikke kommer på tale.
Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 4. november 2010, kl. 17,00 –
18.00, hvor ovenstående tiltag diskuteres/besluttes.
4. Status fra udvalgene
Legepladsudvalget: Intet nyt.
Vedligeholdelses og energiudvalg: Der skal kigges på varme- og vandforbrug.
Sundhedsudvalget: Intet nyt. Arbejder på at finde en dato.

5. Status på byggeprojekt
Bent Gangelhof gennemgik byggeprojektet.
Byggefase 1 er fuldført (menighedshus, fysiklokale og nyt klasselokale)
Byggefasen oversteg budgettet med ca. 600.000 kr. (200.000 kr. vedr. menighedshus, heraf
får vi 80.000 kr. tilbage fra kirken samt 400.000 kr. vedr. fysiklokale og nyt klasselokale).
Overskridelsen skyldes primært, at kirken ønskede ændringer på første sal herunder et
badeværelse, sammenbygning af menighedshus med kirken samt for høj vandstand under
eksisterende bygning, hvor der er lavet nyt fysiklokale og klasselokale.
Byggefase 2 er godt i gang (ombygning Vindingevej 9a – nye klasselokaler). Her var også
overraskelser i forbindelse med byggeriet, bl.a. gulvhøjden. Vi har valgt at sætte nye vinduer
i hele 1. sals etagen. Samlet overskridelse ca. 200.000 kr.
Byggefase 3 – skolekøkken og klasseværelse forventes igangsat primo november.

6. Møde med kontaktforældre
Bestyrelsen drøftede dagsordenen for det kommende møde med kontaktforældre.

7. Eventuelt
Enkelte lærere bruger ikke intranettet. Der er truffet en beslutning på skolen om, at
meddelelser gives via intranettet. Lektier kan gives via intranettet.

Nyborg, den 13. oktober 2010
Ulla Stenstrøm
(referent)

