Referat fra bestyrelsesmøde på Rynkeby Friskole den 25. marts 2019:
Kl. 18.30 – 20.30
Indkaldelse: Skoleleder Rasmus, TR Mette, Michael, Mona, Carsten og Linda

1. Tilsynsførende Erik Rønn fortæller om rapport. Han er meget positiv og yderst tilfreds med vores skole.
Indledningen vil blive læst op til generalforsamlingen.
Rikke Elbek vil kontakte Erik ang. fondssøgning, da han har en del erfaring på dette område.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Rasmus retter referatet igennem, og sender det til
Mona, der giver det videre resten af bestyrelsen.
3. (Rasmus) Status på elever og regnskab – 20 min. Rasmus orienterede.
4. (Rasmus/Mona) Generalforsamling – mangler 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, Carsten er på
valg (og stiller op igen), da han sad som suppleant og senere kom ind i bestyrelsen, Mona er på valg (og
stiller op igen), Michael er ikke på valg – 20 min. Vi skal have vedtaget to år mere med Erik Rønn som
tilsynsførende. Vi foreslår Michael Gravesen som dirigent og Karen Lyhne som referent. Rasmus
gennemgår regnskab og Mona eller Rasmus gennemgår tilsynserklæringen. Der er blevet forespurgt i
forældrekredsen. Tilmelding kommer ud tirsdag. Mona sørger for snacks, når vi ved hvor mange
tilmeldinger vi har.
5. (Rasmus) Markedsføring og sociale medier – 10 min. Rasmus fik mange gode input omkring digital
markedsføring.
6. (Mona) Folder og skolekreds – beløb for at være medlem af skolekreds, forslag på kr. 100,- for et par og
kr. 50,- hvis man er alene. Det skal være en støtteforening, som ikke har indflydelse på bestyrelsens
arbejde, men som samler penge ind ved forskellige arrangementer og aktiviteter. Mona sender
folderen rundt til gennemsyn, så den kan blive færdig til generalforsamlingen.
7. (Mette) Nyt fra Lærergruppen. Punktet skal fremover hedde Nyt fra Personalegruppen. Vi skal drøfte
hvad punktet mere konkret skal indeholde.
8. Bestyrelsens rolle på Rynkeby friskole. Vi talte om, at det er vigtigt, at bestyrelsen dækker de store
strategiske linjer, og at det er den pædagogiske ledelse, der tegner skolen ud ad til.
Bestyrelsesbeslutninger tages kun på bestyrelsesmøder. Det er vigtigt, at der tales loyalt om alle

skolens elever og trin. Bestyrelsesmedlemmer handler i skolens interesse og ikke ud fra egne personlige
interesser. Det foreslås, at der er et socialt arrangement for personale og bestyrelse i starten af august.
9. Evt.
Linda foreslår, at sommerfest, to arbejdsdage og julemarked fordeles blandt trinnenes forældre – altså
hvem der hjælper med. Elevrådet kunne evt. stå i kaffe/kagebod. Til sommerfest skal der i indbydelsen
spørges til, hvem der kan lave kage og hvem der sælger kaffe.
Til næste bestyrelsesmøde snakker vi om Lindas forslag, fagfordeling og sommerfest.

