Dagsorden/Referat fra bestyrelsesmøde RLS
Onsdag den 7. marts 2018
Fraværende:
Ordstyrer: Rene Berg

Referent: Claus Pawelczyk

DAGSORDEN
1. Dagsorden
1.1 Godkendelse

INDHOLD

REFERAT

a.

a. Godkendt

a.

a. Godkendt

3. Årsregneskab
3.1 Ved Ole Skoubo.

a.

a. Godkendt

4. Budget 2018
4.1 Ved Claus

a.

a. Godkendt

5. Betalingsvedtægter
5.1 Ved Claus

a. Bilag udsendt

a. Godkendt

6. Orientering fra ledelsen
6.1

a. Opsamling fra visionsdag

a. Gruppernes arbejde er sendt til alle
(minus Michael og Sandra). Næste runde
bliver den 4. april, hvor lærerne også skal
arbejde videre med visionerne.
b. Gennemgået ved Claus

2. Referater
2.1. Referat fra
bestyrelsesmøde

b. Undervisningseffekten 16/17,
nye tal
c. MED-udvalgsmøde, besøg af dobetter, der undersøgte vores APVarbejde. Vil senere komme og
fremlægge en billed-APV. Der er
også arbejdet med tolv hurtige
spørgsmål om social kapital.
Sygefraværspolitik også vendt.
d. Bussen skal synes og er blevet
repareret i den forbindelse.
e. Billedfagets dag den 14. marts.
f. Forårskoncert 22. marts.
g. Udvalget for arrangementer har
booket Karoline og Søren den 22.5,
samt Bertel og Jakob den 26.4.
h. Læderkursus den 14.- og 29.4
i. Randers Pigegarde har hørt om
de må overnatte fredag den 28.
september med 150 gardere.
j. Jørgen og eftertiden.
k. Orientering om restant.
l.

c.

d.
e.
f.
g. Være godt at skabe et ”brand” omkring
skolens arrangementer, á la Turbinen på
tur.
h.
i.
j. Vi er i gang med at opsamle på Jørgens
arbejdsområde.
k.
l.

7. Generalforsamling
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7.1 Forberedelse

a. Indkaldelse udsendt med
dagsorden. Hans Jørgen er dirigent
igen, vi spørger om han også vil
være referat.

a. René vil gerne modtage overskrifter til
en beretning, emner kan være visions og
strategiarbejdet, venneforeningen,
forældreopbakning og engagement.

b. René og Lene arbejder på at
inddrage en stiftende
generalforsamling for
venneforeningen.
c. Der er forårskoncert dagen efter,
så borde og stole er højst
sandsynligvis sat op.
8. Lukket punkt
8.1 Ved Peter
9. Eventuelt
9.1
10. Beslutninger
10. 1

a.

a.

a. Bestyrelsen efterlyser
principielle retningslinjer for
transport af elever i skolens bus.

a.

a. Bestyrelsen har besluttet at der
skal indhentes børneattest på
ansatte og frivillige, der har eller
har mulighed for at opnå direkte
kontakt med eleverne, som led i
dennes opgaveløsning for skolen.

Næste ordinære møde den 4. april kl. 19-22?
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