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Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 20. september 2018 

 

Til stede fra bestyrelsen: Christina Lyngbakke Larsen, Dennis Hou Holck, Helena 

Koch, Karsten Godiksen, Martin Storm van den Brekel og Rasmus Rovelt 

Andreasen. 

 

Til stede fra skolen: Kenneth Bukhave, Marianne A. Rasmussen og Ulla Stenstrøm. 

 

Afbud fra: Lone Palm Jørgensen og Mette Kaas 

 

 

 

1. Rundvisning – Bygninger – Mads Groth 

 

Mads Groth gennemgik kloakforholdene mellem AUT-huset og Multisalen. Pt. 

ligger der et tilbud om at lave en ny brønd og sætte kantfliser, således at vandet 

ledes væk fra Multisalen. Tilbuddet lyder på 35.000 kr. excl. moms. 

Bestyrelsen godkendte en ramme på 250.000 kr. til udbedring kloakforholdene 

og ny belægning i berørte område. Herefter blev bygninger generelt drøftet, og 

bestyrelsen bad pedellen om at lave en prioriteret liste over, hvilke 

forbedringer og vedligeholdelser, der skal laves i de nærmeste år. 

 

Herefter fik bestyrelsen en rundtur i AUT-bygningerne. 

 

Mads Groth forlod bestyrelsesmødet efter punkt 1. 

 

 

2. Godkendelse og underskrift af referatet 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

 

3. Eventuelle meddelelser 
Formanden: Formanden og næstformanden vil gerne deltage i et 

Formandsseminar som afholdes af Privatskoleforeningen. Herudover vil 

Helena gerne deltage i Privatskoleforeningens kursus for 

bestyrelsesmedlemmer. 

 



Skoleleder: Skolen er kommet godt fra start her i det nye skoleår. Der er fyldte 

klasser og glade børn. Der afholdes forældremøder i de forskellige klasser i 

øjeblikket. Kenneth orienterede bestyrelsen om, at der er udfordringer i enkelte 

klasser, en langtidssygemelding i lærergruppen, og at der er indkaldt 6 

kandidater til samtaler til pædagogstillingen, der har i alt været 34 ansøgninger 

til stillingen.  

 

 

4. Orientering om skolen 
 

Regnskab for perioden 1/1 – 31/8 2018 blev gennemgået og taget til 

efterretning. Revisor inviteres med til regnskabsmødet til årsregnskabs-

afslutningen.   

 

 

5. Forventninger til bestyrelsesarbejde 

 

Forventningerne blev kort drøftet. Bestyrelsen var enige i, at der skal løftes i 

samlet flok. Punktet udskydes til et senere selvstændigt møde. 

 

Kenneth Bukhave, Marianne A. Rasmussen og Ulla Stenstrøm forlod 

bestyrelsesmødet efter punkt 5. 

 

 

6. Ansættelse af ny skoleleder 

 

Kenneth Bukhave blev enstemmigt valgt som ny skoleleder for Nyborg 

Friskole. 

 

 

7. Eventuelt  

 

Intet under dette punkt. 

 

 

 

Nyborg, den 20. september 2018 

 

 

Ulla Stenstrøm 

(referent) 


