Dagsorden for bestyrelsesmøde på Rynkeby Friskole den 29/4-2020
Sted: Webmøde, Tid: Kl. 20:00-21:15
Indkaldelse: Skoleleder Rasmus, Mette, Michael, Mona, Carsten, Maria, Anne, Antoine, Maia
Afbud: Anne (teknikken drillede)

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 19/2 – dette er ikke muligt at vi ikke er til stede og
kan underskrive referatet
Referat blev godkendt, men kunne af gode grunde ikke underskrives.
2. Orientering fra Rasmus, elevtal status på ind- og udmelding og regnskab/budget (ekstra udgifter til
Corona tilpasninger) – hvad er status?
Der er lidt stille omkring nye henvendelser, dog er der snak med 5 måske kommende elever. En elev på
mellemtrinnet er som ventet meldt ud, hvilket har været længe undervejs, da han er visiteret til et andet
tilbud.
Regnskabet for 2019 er endt med et meget flot overskud – vores hidtil største – og der er også overskud
for 2020 på trods af meget konservativ budgettering. Der afholdes online regnskabsmøde torsdag d. 7/5
kl. 12.00. Rasmus, Karen og Mette deltager, samt Mona og Maia fra bestyrelsen.
Vi har pt. ikke ekstraudgifter pga. COVID-19, men større investeringer er sat i bero, indtil der er mere
afklaring omkring situationen.
3. Spørgsmål til Rasmus vedrørende opsamling på Corona kritiske punkter, såsom aflysning af diverse
arrangementer resten af skoleåret, herunder arbejdslørdag, 9. klassernes sidste skoledag og
sommerfesten.
Arbejdslørdag er besluttet aflyst, hvilket meldes ud nu til alle forældre. Sommerfest og 9. klassernes
afslutning er også meget tvivlsomme, men vi afventer kommende retningslinjer inden der meldes noget
ud.
4. Ny dato for generalforsamling samt gennemgang af budgettet
Der er ikke besluttet ny dato for generalforsamling. Bestyrelsen fortsætter i den nuværende bemanding,
indtil der kan afholdes generalforsamling igen.
Under dette punkt opstod en længere drøftelse af anvendelse af vores PR-budget. RG vil undersøge,
hvad en busreklame igen vil koste og kontakte Morten Reil for opfølgning på PR-tiltag (Googleoptimering samt gode PR-historier i medierne).
Mona vil undersøge mulighed for opsætning af banner i hhv. Ullerslev- og Langeskovhallen.
Maia vil undersøge muligheder i forhold til Team Rynkeby.

5. Orientering fra medarbejderrepræsentanten, Mette
Generelt god trivsel på trinnene og eleverne tager godt imod de nye rammer. Der foregår nu
onlineundervisning af 6. – 9. klasserne, hvilket opleves positivt. Der er både forældre, der er meget
bekymrede omkring sikkerheden på skolen, og forældre der synes, vi er for restriktive. Vi evaluerer
løbende på vores rammer.
6. Evt. Forslag til næste bestyrelsesmøde:
Det blev aftalt at holde et kort Zoom-møde d. 11/5 kl. 20.00, hvor de (forhåbentlig) nye retningslinjer fra
regeringen drøftes. Vi benytter samme link som til dette møde.

