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Mødetype Bestyrelsesmøde 

Mødeleder Torben Flagsø 

Referent Karin Piccini 

Deltagere Torben Flagsø (TF), Torben Samson (TS), Jesper Berring-Langberg (JL), Karina Hasselriis (KAHA), Maria Rasch (MR), Martin 

Edens (MME), Cecile Christensen (CACH), Ruben Carpens (RC), Troels K. Eriksen (TE), Henrik Poulsen (HP), Carsten Gade 

(CG), Lis R. Lau (LRL), Anders L. Lassen (AL), Lars Holm-Nielsen (LHN). Elevråd GYM: Louise Refslund og Jonathan Jannik 

Larsen 

Afbud Inken Christensen (IC) 

1. Velkomst v. TF 

Diskussion TF bød velkommen og en særlig velkommen til Cecile, Ruben og Karina, samt til de to nye elevrådsrepræsentanter fra GYM, 

Louise og Jonathan - vi er glade for at I er her, da elevernes trivsel ligger bestyrelsen meget på sinde. 

Ift. dagsorden vil der efter hvert punkt være ½ minuts pause, hvor ting til Aktivitetsplan i Teams præciseres? JL har tilbudt at 

indskrive i Aktivitetsplanen. 

Til pkt. 9 – lille fejl/misforståelse (orientering/beslutning) og manglende bilag. Bestyrelsen vil gerne have en grundig drøftelse 

efter orienteringen, som kan føre til beslutning på senere tidspunkt.  

Konklusioner/Beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet   

2. Ledelsens redegørelse v. CG  

Diskussion 

 

 

CG præsenterede ledelsens redegørelse ved nedslag i det udsendte bilag.  

Nu er vi igen til stede og det er en fornøjelse med 1200 elever på skolen igen. 

Samarbejdsudvalget har udarbejdet en politik ift. krænkelser og uønsket seksuel opmærksomhed. Det er ikke udsprunget af 

konkret sag, men opmærksomhed på emnet og skal være forebyggende. Dokumentet er blevet præsenteret i GS, kommer i GYM 

samt øvrige medarbejdergrupper. 

Affaldssortering som projekt for hele skolen, går bedre hos de yngre end de ældre elever, så der skal arbejdes videre på det . 

Design af containerplads skal både være pænt og sikkert ift. de store lastbiler. Det er kompliceret ift. placering på grunden og der 

arbejdes på en god løsning. 

Halprojekt – skolen har afgivet et bud for 14 dage siden og afventer. Arbejdsgruppen har en god fornemmelse. 



GYM er kommet godt i gang. Fokus på at genetablere det gode skolemiljø, møde med alle elevudvalg, som er godt i gang.  

Vi har en lang tradition for elevudvalg. Lige nu arbejder festudvalget frem mod næste fest 24/9 og i år desuden særlig indsats for, 

at Café Kruse-udvalget udarbejder nyt koncept for arrangementer uden fokus på alkohol. 

Vi startede med stor Reunion Galla fest med ca. 600 elever til fest inkl. 4.g og 5.g, som spiste middag og dansede lanciers.  

Mandag-fredag i uge 37 er 2.hf og 3.g på studietur med bus til Berlin, som erstatning for de studieture, som blev aflyst sidste år. 

Der er ansat 4 nye lærere i GYM, alle med stærk faglighed på deres områder. 

I Kometen er der god stemning og det går godt, som det plejer. 

I GS har vi desværre to deltidssygemeldte lærere. 

Flere årgange er på lejrskole denne uge, Viborg og Ribe. 

6. klasserne kommet godt i gang; det er en stor opgave at integrere 52 nye elever på mellemtrinnet. 

0.g er også kommet godt i gang; To klasser, dog ikke fyldte, men der kommer fortsat nye elever til, f.eks. fortrudt efterskole. 

Primo oktober afholdes to dages seminar for alle GS-lærere ude af huset, hvor emnet er kommunikation. Her bruges de to dage, 

som lærerne kom til at skylde ved overgang til den nye ferielov. 

TF takkede for redegørelsen – ingen havde spørgsmål eller behov for uddybelse. 

 

Konklusioner/beslutning Intet 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Intet til Aktivitetsplan   

3. Elevrådsrepræsentanterne fra GYM har ordet 

Diskussion Er lige startet på det nye skoleår og har været rundt i klasserne. Der er stort engagement og 2-4 elever fra hver klasse har meldt 

sig til elevrådet. Der er et stort behov for sociale arrangementer, gerne på tværs af årgangene, da de ikke kender hinanden. Det 

behøver ikke være noget dyrt, men f.eks. at være på skolen, spilaften med kaffe og kage. 

Café Kruse – ja, der var gang i den ved den første café, men der var også et stort behov for at være sammen igen. Elevrådet 

støtter at der arbejdes på et koncept, hvor der ikke er fokus på at drikke. 

Miljøudvalget har holdt møde og har gode idéer til miljøugen, bl.a. med en undersøgelse af, hvad der bliver solgt i kantinen. 

Mange synes, det er dyrt at handle i kantinen, og der har været prisstigninger siden sidste år, hvorfor nogle vælger at handle på 

Bytorvet i stedet. Der er forslag om et morgenmadsabonnement (bolle med smør til 8 kr.), flere ville benytte sig af det. LHN 

bekræfter, at han sammen med kantinen vil kigge på muligheden. 

CG forklarede, at skolen støtter kantinedrift i budgettet, så det er vigtigt at bestyrelsen og ledelsen tager det op . Lige nu er det 

svært at vurdere driften pga. corona, men LHN vil simulere på driften, hvis priserne skal sættes ned. 



Bestyrelsen kvitterede for indlægget – det er et godt eksempel på, hvorfor elevrådet deltager på møderne. Kan man overveje at 

inddrage eleverne på en anden måde end via brugerundersøgelser  ift. kantinen? 

LHN spurgte til elevernes tilfredshed med den nye Quooker i lok. 340 - den bruges. 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen skal have en dialog om tilskud til kantinen – JL noterer i Aktivitetsplan til LHN. I forbindelse med budgetlægning 

kigges på kantinetilskud – LHN kigger på konkrete tal (fra før corona) og simulerer indtægt/udgift.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Dialog om tilskud noteres i Aktivitetsplan 

Simulering af tal for kantinedrift 

JL 

LHN 

Hurtigst muligt 

Inden budgetlægning 

4. Forslag til studieretninger 2022/23 v. AL 

Diskussion AL korrigerede ift. det udsendte beslutningsoplæg, at den ene HF-pakke retteligt hedder HF Business og ikke HF Marketing, som 

står i oplægget. Desuden viser valg i år, at de måske ikke er så interesserede i HF Sundhed, men det må vi evaluere på efter næste 

årgang har valgt. 

Er der udsigt til at musikstudieretningen oprettes? – Vi har startet et nyt kor v. Kristian Hybel og på sigt også band v. Mikkel 

Mørkegaard. Fremover vil vi kunne vise musik frem og håbe at det sparker gang i interessen for musik på MKS, f.eks. ved 

orienteringsaften. Hvis ikke studieretningen er i vores udbud, må vi ikke oprette den, hvis der er interesserede elever. Antallet af 

studieretninger i udbud skal desuden passe til gymnasiets størrelse.  

Til næste års præsentation ser bestyrelsen gerne noteret, hvor mange der har søgt de enkelte studieretninger året før. 

LRL nævnte, at musik nu er valgfag med eksamen i grundskolen, altså opprioriteret. Desuden er Kristian Hybel lærer i begge 

afdelinger, så det kan skabe sammenhæng og dermed gavne overgangen af elever til GYM. 

Skolen ønsker at opbygge et miljø, hvor musikken vægter, efter der en årrække har været fokus på det naturvidenskabelige.  

 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen beslutter det vedlagte udbud af studieretninger 2022-23. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Ønske om søgetal oversigt noteres i Aktivitetsplan 

Søgetal noteres på studieretninger til næste udbud 

JL 

AL 

Hurtigst muligt 

Inden møde august 2022 

5. Økonomi - månedsgennemgang v. LHN 

Diskussion TF gav ordet til LHN og opfordrede til at gøre det kort. 

LHN indledte med kort intro til de nye medlemmer og præsenterede herefter de udsendte bilag for juni/juli med nedslag, bl.a. i 

skolens nøgletal. Resultatet er bedre end budgetteret, men det svinger. Elevtallet i GS er tæt på budget, dog mangler lidt i 0.g. På 

STX er der desværre forsvundet lidt, også på HF. MME spørger til stigning i nov/dec – det kan skyldes at nogle skifter, fordi de 

ikke har fået den ønskede studieretning. LHN tjekker tallene – og korrigerer desuden v. HF, hvor aug/sept mangler.  



Frist for at bruge det særlige tilskud pga. corona blev forlænget til 31/12, så vi når at bruge dem.  

Kantinen har rimelig normal omsætning nu ift. elevantal og webkantinen kører bedre end nogensinde. 

År til dato ses en positiv afvigelse ift. budget. August viser faldende indtægter ift. færre elever, men her har været tiltag ved 

afsked med nogle medarbejdere, samt stop for nogle planlagte projekter. LHN regner på besparelse ved dette til næste gang. 

Et strategisk forecast er en del af det strategiske arbejde – og vil blive udarbejdet. 

Bestyrelsen takkede for gennemgangen. 

Konklusioner/Beslutning  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Tjek af elevtal og korrektion LHN Snarest 

6. Fastlæggelse af skolepenge for næste regnskabsår v. CG 

Diskussion TF forklarede kort historikken for de nye medlemmer. 

CG nævnte, at det er vigtigt bestyrelsesarbejde at fastlægge niveauet for skolepenge. Vi følger med i prisudvikling og 

sammenligner med lignende skoler, geografisk og demografisk jf. bilag. 

Ledelsen indstiller til at regulere med 50 kr. i begge afdelinger.  

Elevrådet bekræftede CG i, at prisen ikke er noget, som påvirker elevernes valg af gymnasium, men nævner antallet af elever  pr. 

klasse, der er mange på gangene. Ledelsen er opmærksomme på det punkt og forstår bekymringen. Vi skal respektere klasseloft 

på gennemsnitligt 28 pr. klasse, dog ud fra det dilemma, at taxameter er en vigtig indtægt. 

Bestyrelsen spørger, om man kunne regulere noget ved at mindske rabat for søskende. Dette drøftes på et senere tidspunkt. 

SFO-takst følger kommunens satser på SFO. 

Der var en kort drøftelse af muligheden for at hæve taksten for GYM med mere end 50 kr. for at mindske forskellen melle m de to 

afdelinger, men ikke enighed om dette. 

 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen vedtager ledelsens indstilling til fastsættelse af skolepenge.  Beslutningen indarbejdes i budget 2022. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

De forhøjede beløb indarbejdes i budget 2022. 

Drøftelse af reguleret søskenderabat noteres i Aktivitetsplan 

LHN 

JL 

Inden mødet i november 2021 

Hurtigst muligt 

7. Drøftelse af mulighed for ekstra 0.kl. spor v. CG/LRL 

Diskussion TF nævnte, at det tidligere er drøftet, men at beslutningen blev udskudt for at afvente opstart af  HF og halprojektet. Det er en 

vigtig beslutning, som kræver grundig drøftelse. 



CG forklarede baggrunden for indstillingen. Vi har en gunstig situation i GS, hvor vi hvert år optager 2 klasser á 24 elever, men 

har mange på venteliste, ikke kun til 0.kl. men til alle årgange. For en del år siden valgte vi at optage 2 ekstra 6. klasser, men det 

er et stort arbejde, både ift. optageprocessen og at få integreret de nye klasser på årgangen, både fagligt og socialt, da de kommer 

fra mange forskellige skoler. Vi oplever desuden en større overgangsfrekvens til GYM fra de to 9. klasser, som har været her 

siden 0.kl. 

 

Herefter indledtes drøftelser af ledelsens indstilling. 

Vi skal se på en realistisk tidsplan og forudsætninger skal være på plads, bl.a. halprojektet, fordi vi er pressede på 

idrætsfaciliteter. Den endelige beslutning bør derfor afvente, at vi kender den endelige økonomi i halbyggeri, men samlet set tror 

vi at det er gavnligt at starte processen (ift. venteliste mv.). Strukturelle overvejelser i ledelsen om, hvordan vi deler vi skolen op, 

for der er ikke plads som det er nu. SFO er også en brik i det store billede ift. lokaler. Der skal laves en helhedsplan, men vi 

mener at der er km2 nok, evt. med en lille udvidelse, som allerede ligger som skuffeprojekt . 

HP takkede for præsentation og redegjorde kort for det kommunale perspektiv, men slog fast, at han som medlem af MKS’ 

bestyrelse ser ræson i at oprette et ekstra spor i 0.kl, som skaber bedre sammenhæng og læringsmiljø. Han understreger dog, a t 

det forstærker udfordringen for det kommunale skolevæsen.  

Ledelsen forstår den kommunale udfordring ift. de folkeskoler, som mister flere og ofte stærke elever på 6. årgang, og foreslår at 

arbejde på, at der tænkes en procentdel ind i optaget ift. kommunens børn. 

 

Herefter blev drøftet, om man helt kan undlade at oprette nyt spor på 6. kl., men flere mente, at eleverne så bare vil søge mod 

andre tilbud uden for kommunen. 

Drøftelse af muligheden for at tilbyde klub for 4.-5. kl. på MKS, men det er der ikke økonomi i og der skal også mange særlige 

tiltag til, før elever i den aldersgruppe er interesserede. 

TF indledte bordet rundt med holdning til den indstilling, der er givet og evt. tilkendegivelse af alternativer. 

Der var bred opbakning til ledelsens indstilling, idet der dog ønskes en mere fleksibel tidsplan med indlagte stop, hvor der gøres 

status. Dog ikke så fleksibel at ledelsen ikke kan forholde sig til den. 

Ønske om at igangsætte tidligere end 2024-25, hvis muligt ift. udgifter til halbyggeri og plads på skolen. 

Ønske om at genoptage drøftelse af mulighed for at starte klubtilbud for de store på MKS. 

Ønske om at kommunen løbende informeres, så de kan foretage de nødvendige tiltag på de kommunale skoler og ønske om at se 

på mulighed for procentsats for optag af elever fra Furesø Kommune. 

Ønske om at se på udbygning/indretning af skolen strategisk og ikke operationelt, så vi får gjort det rigtigt. 

 

Vigtigt ift. indstilling – under Estimeret tidsplan for oprettelse af ekstra spor: i efterår 2023 træffes endelig beslutning om 

udvidelsen under forudsætning af, at udgifterne til halprojektet er kendte, ellers udskydes beslutningen til de foreligger . 



Der er ikke yderligere kommentarer, indvendinger eller spørgsmål.  

Konklusioner/Beslutning Ledelsens indstilling tages til efterretning og det besluttes, at der udvides med et ekstra spor i 0.kl. og kun optages én 6. kl. 

Ledelsen udarbejder en ny helhedsplan inden efterår 2022. 

Opfølgning og fleksibel tidsplan er vigtig – indikation af om det ser ud som vi forestiller os. 

Skolen sikrer løbende information til kommunen. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Arbejde med ny helhedsplan noteres i Aktivitetsplan 

Ny helhedsplan udarbejdes  

JL 

Ledelsen 

Snarest 

Efterår 2022 

8. Status/prognose på elevtal forud for tælledagen v. LRL/AL 

Diskussion GYM ser ikke de store bevægelser og prognosen er, at vi desværre ikke skal regne med flere, måske 1-3, men vi kan også miste… 

I GS ser 0.-9.kl. fint ud, 0.g har optaget 3 elever mere de sidste dage, så der er 37 elever nu. Vi vil gerne fortsætte med at have 2 

klasser, men måske er det nødvendigt med 1 stor klasse næste skoleår, hvis det reelle optag ikke er større trods interessen. 

På bestyrelsens halve time var der drøftelse af vigtigheden af at få vendt udviklingen på GYM - det er magtpåliggende både for 

bestyrelse og ledelse. Bestyrelsen ønsker, at der frem mod optaget i marts 2022 i hver af ledelsens redegørelser orienteres om, 

hvilke ekstraordinære aktiviteter ift. markedsføring der har været. CG indføjer i ledelsens redegørelse fremover. 

Ledelsen understregede, at arbejdet allerede er i gang; der er skudt nye videoer til sociale medier, ambassadørkorps er samlet og 

den kæmpe fest 3/9 var også for at skabe omtale: På MKS sker der noget. Berlintur for 2.hf og 3.g skal også vise det gode 

skolemiljø på MKS og vil blive brugt i markedsføring ligesom festen. CG nævnte, at vi også i efteråret laver reunion for sidste 

års afgangselever fra GS, så de, som ikke valgte os i foråret, møder de deres kammerater fra MKS. 

Bestyrelsen udtrykte ros til ledelsen for at gøre meget for eleverne ift. det sociale og trivslen. 

De stærke historier er dem, som eleverne selv fortæller – om det gode studieliv/-miljø. De fortæller det videre til deres netværk. 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen ønsker løbende orientering om ekstraordinære aktiviteter ift. markedsføring  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Orientering om ekstraordinære aktiviteter i ledelsens redegørelse  

Notere punkt til ledelsens redegørelse i Aktivitetsplan 

CG 

JL 

Hvert møde indtil marts 2022 

Hurtigst muligt 

9. Præsentation af muligt alternativ til resultatkontrakt v. CG 

Diskussion CG præsenterede indstillingen og ridsede historikken op 

Ledelsen mener ikke, at den nuværende form er det rigtige styringsværktøj, da det kører asynkront med skoleåret og det, på tr ods 

af god og fair behandling, har været meget ressourcekrævende.  



Ledelsen ønsker en model med højere fleksibilitet og manøvredygtighed, tænkt mere kontinuerligt med mulighed for løbende 

status på indsatsområder og aktuelle/relevante emner. 

Ledelsen ønsker at fastlægge årets indsatsområder, som præsenteres for bestyrelse og relevante personalegrupper. Bestyrelsen 

kan komme med input og egne forslag. Indsatsområderne monitoreres løbende i ledelsesgruppen, i personalegruppen, og gerne på 

alle bestyrelsesmøder i løbet af året. 

Eksempler på indsatsområder og oversigt vist på skærm – der vil blive arbejdet med det grafiske... 

Ledelsen ser frem til drøftelse – og til at vide, hvad bestyrelsen har brug for at styringsværktøj og hvad fungerer for jer.  

Bestyrelsen har drøftet orienteringen på deres halve time – og der er bred opbakning til at arbejde med et nyt styringsværktøj.  

Herefter drøftelse af økonomi ifm. modellen, hvordan der måles, mulighed for bonusordning og hvad der motiverer ledelsen.  

Det handler også om tillid til ledelsen og om at der på MKS ikke er langt mellem bestyrelse og ledelse. 

Bestyrelsen foreslår at der lægges årlig evaluering af ledelsen ind i årshjulet som dialogværktøj. 

Ledelsen arbejder videre med oplægget og kommer med et beslutningspunkt til næste møde.  

Bestyrelsen kan komme med input. Der nedsættes en inputkommission; hvad kunne være i det fremtidige dokument. 

Kommissionen skal også være med et udkast til en evt. resultatkontrakt for kommende skoleår, hvis der ikke opnås enighed om en 

ny model ved mødet i november 2021. 

MME og MR vælges til inputkommissionen – der arbejdes hovedsageligt med rammen/modellen, men også med indhold. 

 

Konklusioner/Beslutning Ledelse og kommission er klar med udkast til næste møde. CG, MR og MME finder snarlig dato. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Udarbejdelse af ny model lægges i Aktivitetsplan 

Udkast til ny model præsenteres 

JL 

CG, MR, MME 

Hurtigst muligt 

Møde i november 2021 

10. Godkendelse af partnerskabsaftale m. Furesø Kommune v. CG 

Diskussion HP meddelte, at han anser sig for inhabil til store dele af punktet. Det blev aftalt, at CG præsenterer ledelsens indstilling og HP 

kommer med sin tilgang til aftalen, hvorefter han forlader lokalet under den efterfølgende drøftelse. 

CG understregede, at det fremsendte aftaleudkast har været igennem en lang proces - ingen formuleringer er tilfældige, men er 

blevet til i samarbejde med repræsentanter for forvaltningen, i arbejdet med hvilke områder der kunne samarbejdes om, samt i 

dialog med bestyrelsens formandskab. Derfor skal vi helst ikke ud i en proces, hvor formuleringer skal laves om, men 

kommentarer og spørgsmål er velkomne. 

HP præsenterede udvalgets og byrådets indgangsvinkel. Aftalen blev godkendt i går i udvalget med protokoltilføjelsen Under 

forudsætning af, at MKS’ bestyrelse godkender den. HP redegjorde for historikken, også bag forhandling om tilskuddet til 

Kometen. Partnerskabsaftalen er en del af aftalen om tilskuddet.  Ses som et godt værktøj til at formalisere de i forvejen gode 



relationer mellem kommunen og MKS. Enestående at en privatskole og en kommune har en sådan aftale - og aftalen har høj 

prioritet politisk i kommunen. Herefter forlod HP lokalet. 

CG præsenterede og uddybede aftalens fire hovedpunkter:  

Sprog og læsestrategi: Læsevejledernetværk med repræsentanter fra kommunens folkeskoler og MKS. Vi er langt og har i dette 

skoleår etableret en læseklasse. Der er taget hul på samarbejdet, selvom aftalen ikke er indgået. Det er en vindersag for begge 

parter – og noget som vi på MKS er gode til i forvejen. Der er ingen økonomi i det. 

Fælles fokus på at øge elevernes interesse for sprogfag for at udvikle fælles sprogstrategi for elever, der er motiveret for at lære 

flere sprog. Kommunens skoler har ikke haft interesse for vores initiativ hidtil, men nu ligger det i aftalen. Vi vil gerne oprette en 

supersproglig studieretning, og håber at dette kan fremme det. 

Idrætstalent og talentforløb – elever fra 8.kl. kan passe deres talenttræning i morgenmoduler og får adgang til lektiecafé, hvor de 

kan indhente fagligt. Det kan ses om en potentiel fødekæde til HF. Desuden udvikle særlige forløb for fagligt talentfulde elever, 

Masterclass udviklet sammen med kommunen, så det forpligter kommunens folkeskoler til at gå i dialog omkring det.  

Herefter en længere drøftelse af Flere børn skal være en del af fællesskaberne i grundskolen , bl.a. med særlig fokus på at optag af 

børn med behov for en specialiseret indsats på MKS skal ske på baggrund af en gensidig aftale mellem skole og hjem og 

vigtigheden af, at forældrene genkender sig selv i MKS’ værdier jf. den strategiske grundfortælling, som skal tages op ved 

infoaftener og optagelsessamtaler. 

Bestyrelsen udtrykte bekymring for antallet af fripladser og evt. kvoter, samt en ventelisteproblematik. Der ønskes en beslutning 

om at se på optagelsesprocessen. 

Flere unge skal tage en ungdomsuddannelse – vi ønsker ikke og støtter ikke, at der åbnes et offentligt gymnasium i Furesø, men 

gerne erhvervsuddannelser. Aftale om at vi skal samarbejde om at gøre Furesø til en kommune med stærkt ungdomsmiljø. 

Vi skal arbejde for, at folkeskoleelever ikke søger uden for kommunen for at tage deres ungdomsuddannelse. Vi kan ikke bremse  

det, men vi kan henvende os til dem for at finde ud af, hvad de søger – og så forsøge at give dem det. 

 

Ledelsen nævnte, at aftalen skal ses som en investering i vores omdømme og troværdighed – politiske vinde, både kommunalt og 

nationalt, at private skoler ikke har nok i sig selv, men tager del i det store arbejde, som kommunerne har.  

Overordnet handler partnerskabsaftalen om at vise omverdenen, hvilken værdi vi allerede skaber i lokalområdet.  Vi skal sørge for 

at fortælle de gode historier. 

Bestyrelsen ser aftalen som en hensigtserklæring, men den forpligter os også til at sige ja. Det gør vi i forvejen og den positive 

vinkel er, at vi synliggør de ressourcer, vi bruger og hvad vi allerede leverer. Ift. fripladser er det vores  nuværende og til enhver 

tid gældende regler for tildeling af friplads. 

Det er vigtigt at vi bruger aftalen aktivt. 

Formanden gjorde opmærksom på, at det var en vigtig drøftelse og beslutning, og at det derfor var vigtigt, at der var gjort r um til 

alle indvendinger og kommentarer undervejs. Formanden kunne herefter konstatere, at der ikke var yderligere kommentarer o g at 

ledelsens indstilling derfor kunne godkendes. 



 

 

Konklusioner/Beslutning Bestyrelsen beslutter i enighed ledelsens indstilling. Bestyrelsen ønsker at se på optagelsesprocessen (optag, venteliste, friplads) . 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Arbejde med optagelsesprocessen lægges i Aktivitetsplan. JL Hurtigst muligt 

11. Forretningsorden 2021-22 v. TS 

Diskussion Kommentar til det medsendte bilag: Bestyrelsen ønsker at ledelsen også tilslutter sig forretningsordenen. CG accepterer det. 

Bestyrelsen ønsker at bopælskommune fjernes fra dokumentet. KP sørger for dette.  

Konklusioner/Beslutning En enig bestyrelse vedtog forretningsordenen 2021-22, som underskrives på næste møde. 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Opdatering af dokumentet til underskrift 

Offentliggørelse af forretningsorden på hjemmesiden 

KP 

KP 

Inden næste møde 

Snarest 

12. Evt. og meddelelser 

Diskussion TF orienterede om grundkøb – lange udsigter og bestyrelsen skal sammen med ledelsen beslutte byggesummen. JL og TF mødes 

med CG og LHN om dette snarest muligt. Herefter afventes svar fra kommunen. Finansiering afgør byggesummen, TF tager disse 

forhandlinger sammen med LHN. 

Årshjul for 2021-22 lægges op snarest, KP mangler enkelte rettelser. 

Konklusioner/Beslutning Ingen 

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Årshjul opdateres og lægges i Teams 

Møde aftales 

KP 

TF, JL, CG, LHN 

Snarest 

Snarest 

 

Næste møde er mandag den 8. november 2021 kl. 17.00 


