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Bestyrelsesmøde           Torsdag den 16. april 2015, kl. 17.00 

Fra bestyrelsen:   Fra skolen: 
Claus Billehøj (CB), bestyrelsesformand 
Karina Keil Thye (KT), bestyrelsesnæstformand  Daniel Egmose (DE), skoleleder (Afbud) 
Torben Falhof Koltze (TK)(Afbud)  Thomas Riis (TR), viceskoleleder 
Birgitte Hald (BH)   Vibeke Kilde (VK), regnskabsfører, referent 
Trine Jakobsen (TJ)   Henriette Grinder Mørk (HG), sfo-leder 
Filip von Spreckelsen (FS)   Karin Munkholm (KM), lærerrepr./tillidrepr. 
Max Andersen (MA)   Jacob Rønne (JR), lærerrepr./ lærerrådsform. 
Mai-Britt Andreasen (MBA)(Suppl.)    
        
Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat. 

Dagsordenen blev godkendt. 
TR bad om et ekstra pkt. på dagsordenen, så bestyrelsen kunne tage stilling til to 
orlovsansøgninger. 

 
2. Meddelelser 

 
Bestyrelsesformand 
Claus (CB) orienterede om, at Thomas Riis (TR) er blevet konstitueret skoleleder i Daniel 
Egmoses sygeperiode. 

 
Skolens ledelse 
TR orienterede om, at Vibeke (VK) havde rund fødselsdag den 7. april og at Ingrid (IG) bliver 
60 år på onsdag 22. april. Skolen har ønsket dem mange gange tillykke. 
TR orienterede kort om, at featureugen, Kochsbæk, havde været en fantastisk uge. Ugen 
blev omtalt i Lokalavisen, Frederiksberg. Derudover havde TR i sit ”påskebrev” til 
medarbejderne udtrykt stor anerkendelse for indsatsen. 
TR orienterede kort om, at fagfordelingsprocessen er i fuld gang.  
TR har p.t. samtaler med alle lærere vedr. skoleåret 2014 – 2015, som omhandler 
tilbagemelding på konkret opgavehåndtering og på balance mellem undervisning, 
forberedelse og andre arbejdsopgave. 
TR orienterede kort om, at lokalforhandlinger og forhandlingsmøder vedr. lokalaftale 2015 
– 2016 foregår i en god, åben og konstruktiv tone.  Møderne i år er kun med tillidsmanden 
(KM) for at effektivisere processen, men de er opmærksomme på efterfølgende 
inddragelse, her tænkes rådgivning fra hhv. FSL og DP. 
TR orienterede kort om, at den kommende børnehaveklasse kommer på besøg med 
forældre tirsdag den 21. april, kl. 17.00. 
TR orienterede kort om, at der afholdes forårskoncert den 23. april på Rødovre 
Gymnasium. 
TR orienterede kort om, at skolen får besøg af tilsynsførende Jytte Vedel den 8. maj 2015. 
JV kan desværre ikke deltage i skolens generalforsamling den 3. juni 2015. 
TR orienterede kort om, at skolen får besøg af brandtilsynet den 8. maj 2015.  
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TR orienterede kort om, at skolens nye pedel, Max Josias, vil komme på et 
bestyrelsesmøde og orientere bestyrelsen om de fremtidige renoverings/vedligeholdelses 
planer. 

 
Sfo ledelse 
HGM orienterede kort om, at de har haft personalelørdag, hvor de arbejdede med 

virksomhedsplan inkl. pædagogiske strategier. SFO Tårnet fylder 35 år den 1.12.2016.  

Andre 
KM orienterede kort om, at OK 15 og lokalaftaleforhandlingerne, i særdeleshed vil omfatte 
områderne: 6. ferieuge, ulempegodtgørelse. 
Derudover orienterede KM om, at FSL-medlemmerne har holdt møde den 8. april 2015 og 

på det møde blev der givet udtryk for bl.a. et ønske om et årligt arrangement mellem 

bestyrelse og medarbejdere.  

KM orienterede også bestyrelsen om, at medarbejdergruppen foreslår/ønsker et fast punkt 

på bestyrelsesmøderne, hvor bestyrelsen kan orienteres og ligeledes kan spørge ind, som 

vil medføre åbenhed og dialog. 

Formanden (CB) vil vende tilbage med datoforslag for et møde med medarbejderne og 

bestyrelsen. 

 

3. Generalforsamling onsdag den 3. juni 2015 kl. 19.00 
Bestyrelsen drøftede generalforsamlingsforløbet. 
 
Generalforsamlingsindkaldelsen blev godkendt og vil blive sendt ud med taskepost den 13. 
maj 2015, så indkaldelsen er rettidigt udsendt.  
Der blev aftalt formøde kl. 18.00. 
Dirigent Tina Theilgaard er orienteret og kommer til formødet kl. 18.00. 
Årsregnskab og budget: Klaus Grønbæk Jakobsen, fra Revisionsfirmaet BDO, er orienteret 
og deltager i generalforsamlingen fra kl. 19.00. 
 
Referent: Bestyrelsen, aftales senere. 
Stemmetællere: Vibeke og Henriette. 
 
På valg: Claus, Birgitte og Karina. 
 
 

4. Årsrapport og revisionsprotokollat 2014 
Bestyrelsen blev kort orienteret om årsregnskab for 2014, som herefter blev godkendt og 
underskrevet.  
 
 

5. Eventuelt 
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Kommende mødedatoer:  

Tirsdag den 28. april, kl. 19.00 

Tirsdag den 12. maj, kl. 17.00 

Generalforsamling onsdag den 3. juni, kl. hhv. 18.00 og 19.00 

 

 

Referent: VK 

 

 


