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

Referat af bestyrelsesmøde - onsdag den 24. marts 2011
Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Flemming Larsen, Eddie Præst Knudsen, Hanne
Løkkebø Jakobsen, Pia Olsen, Rikke Vibæk og Tine Fallesen.
Til stede fra skolen: Bent Gangelhof, Marianne A. Rasmussen, Steen Christoffersen og Ulla
Stenstrøm.

1. Godkendelse og underskrift af referatet
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Eventuelle meddelelser
Poul Leineweber orienterede om:
Datoen for generalforsamlingen er ændret til den 27. april 2011, kl. 19,30
Nyborg Friskole ligger på en delt 4. plads mht. karaktergennemsnit for Fyn, og som den
højeste i Nyborg Kommune.
Bent Gangelhof orienterede om:
Skemalægning, normeringen og fagfordelingen.
Vi har enkelte ledige pladser i 7. og 10. klasse pr. august 2011.
Møder med skoleforeningen vedr. fremtidsudsigterne for privatskolerne mht. statstilskud
samt tilskud til specialundervisning.
Lærer Steen Christoffersen holder et års orlov fra 1. august 2011..
Eddie Præst Knudsen orienterede om formålet med mødet med Kompan senere på aftenen.

3. Orientering om skolen
Udkast til regnskab for året 2010, Revisionsprotokollat 2010 blev godkendt af den samlede
bestyrelse.
Regnskab for perioden 1/1 – 28/2 2011 blev gennemgået og taget til efterretning.

4. Information fra udvalgene
Legepladsudvalget: Flemming Larsen orienterede om, at Legepladsudvalget inden for de
næste uger vil modtage oplæg til ny legeplads fra 3 forskellige leverandører. Herefter mødes

udvalget for at drøfte de indkomne forslag.

Bygningsvedligeholdelse og energi. Vi har modtaget en rapport fra energikonsulenten, som
var på besøg i januar måned. Rapporten indeholder en hel del forbedringsmuligheder og
anbefalinger, hvoraf nogle allerede er iværksat. Udvalget holder et møde snarest muligt for
at drøfte yderligere tiltag.
Sundhedsudvalget. Holder møde den 13. april 2011, hvor der lægges sidste hånd på
oplægget.

5. Status på byggeprojekt
Håndværkerne er færdige. Pedellerne laver de sidste småting, som ikke var med i projektet.
Der mangler ventilation i de 3 nye klasselokaler, det laves her i april måned. Kommunen har
besigtiget lokalerne i dag mhp. ibrugtagningstilladelse. Brandtilsynet har været her flere
gange, og der skal ændres flere steder mht. branddøre osv.

6. Eventuelt
Der var intet til behandling under dette punkt.
7. Møde med Kompan
Kompan gennemgik oplæg til legeplads.

Nyborg, den 24. marts 2011

Ulla Stenstrøm
(referent)

