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15. januar 2019 

 

Sofiehøj Friskole 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 15. januar 2019 kl. 19.00 

Til stede: Henrik Kirkestrup, Hans Ramløv, Heidi Hammerlund Jørgensen, Caroline Pilemann, Christina 

Thulstrup, Tine Lauridsen, Anne-Kathrine Kryger, Elisabeth Haulund (skoleleder), Jonathan Dennis, 

Linda Bachmann (personalerepr.) 

Afbud fra:  

Referat: Jonathan Dennis, 15. januar 2019 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Nyt fra skolelederen 

3. Økonomi 

4. Budget 2019 

5. Renovering af skolekøkken 

6. Niels Bohr 

7. Parkering 

8. Evt. 

Ad 1: Referatet godkendtes uden bemærkninger. 

Ad 2: Elevtallet er pt. 196 hvilket er lavere end det, der er budgetteret med. Det er yderligere et antal 

elever, der af forskellige årsager er på vej til andre skoler. Det betyder, at der skal kigges på tiltag, der 

kan tiltrække elever i de klasser, hvori der er ledige pladser. Desuden er vi nødt til at se på budgettet 

for 2019 og se, om der er noget vi kan spare lidt på. 

Der skal vælges ny tilsynsførende for skolen på næste generalforsamling. EH har fundet en kandidat, 

Jens Pietras, der kommer og præsenterer sig selv på næste bestyrelsesmøde. 

Første skoledag efter sommerferien rykkes til søndag d. 11. august, da det måske vil medføre, at der er 

flere elever der kan komme. 

EH har været i kontakt med Lejre kommune vedr. musikundervisning på Sofiehøj, men da det tilbud 

alene er til elever, der bor i Lejre kommune, så arbejdes der i stedet på at udvikle et tilbud selv. 

Ad 3: Regnskabet for 2018 er ved at være lukket, og på grund af en del budgetterede udgifter, der ikke 

er blevet afholdt, bliver overskuddet igen i år noget omkring 1 mio. kr., og dermed dobbelt så stort 

som budgetteret. De største poster, der ikke er blevet afholdt er ombygning af 1. salen over klubben 

(300.000.-) og et mindre forbrug på vedligeholdelseskontoen (387.000.-). 

Ad 4: Gennemgang af budgettet for 2019 udskydes til næste møde, så vi kan nå at tage stilling til det. 

Ad 5: Ombygningen af skolekøkkenet skrider planmæssigt fremad og vi glæder os til at tage det i brug. 
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Ad 6: Inden jul holdt vi møde med arkitekt Thomas Krogh Jørgensen vedr. opførelse af ny bygning til at 

huse fællesrum til overbygningen samt fysiklokale. Arbejdet med at ramme et projekt, der giver os det 

vi savner til en pris vi kan betale, fortsætter i foråret. 

Ad 7: Der foretages fortsat lystbetonet parkering på private arealer ved skolen, men vi modtager pt. 

ikke klager fra naboen. Til gengæld er der problemer med, at personaleparkeringen er blokeret af biler. 

Der opsættes skiltning der angiver, at der er parkering forbudt mellem 8.00 og 10.00. 

Ad 8:  

 Opfølgning på opgaver: Henrik efterlyser en bedre opfølgning på opgaver der besluttes 

igangsat af bestyrelsen for bedre at sikre, at vi får gjort de ting, vi sætter os for. Fremadrettet 

stilles referatet op, så det er lettere at overskue, hvem der er tovholder på diverse opgaver. 

 Julefrokost: Den årlige nu-har-det-været-jule-frokost afholdes hold Elisabeth, som vil lægge 

både hus, kokkeevner og kokotte til  

 

Referat godkendt 19. marts 2019 

 

 

Hans Ramløv (Formand)   Jonathan Dennis (Næstformand) 

 

Henrik Kirkestrup   Heidi Hammerlund Jørgensen 

 

Caroline Pilemann   Christina Thulstrup 

 

Tine Lauridsen    Anne-Kathrine Kryger 

 

Elisabeth Haulund (skoleleder)  Linda Bachmann (personalerepr.) 


