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20. november 2018 

 

Sofiehøj Friskole 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 20. november 2018 kl. 19.00 

Til stede: Jonathan Dennis, Heidi Hammerlund Jørgensen, Hans Ramløv, Henrik Kirkestrup, Caroline 

Pilemann, Elisabeth Haulund (skoleleder), Cecilia Wael (personalerepr.), Jonathan Weber (punkt…). 

Afbud fra: Anne-Kathrine Kryger, Christina Thulstrup,  Tina Lauridsen. 

Referat: Jonathan Dennis, 20. november 2018. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Evt. overblik 

3. Nyt fra skolelederen 

4. Budget 

5. TV-overvågning 

6. Parkering 

7. Vandskade 

8. Skolekøkken 

9. Hjemmeside 

10. Evt. 

Ad 1: Referatet godkendtes uden anmærkninger. 

Ad 2: Evt. overblik 

Ad 3: Der er uændret 196 elever indskrevet, 2 annoncer i Lokalavisen Frederikssund uden at det har 

givet noget; der er ikke rigtig bevægelse i elevmassen. Kommende børnehaveklasse har pt. indskrevet 

18 elever, ligeligt fordelt på piger drenge. 

Der er foredrag med Lola Jensen på skolen d. 22. januar. Der er pt. omkring 50 tilmeldte, så vi prøver at 

sprede budskabet; bl.a. med opslag på Facebook. 

Ad 4: Cecilia fremlagde saldobalancen. Budgettet er justeret i forhold til det aktuelle elevtal, der er 

lavere end det, vi oprindeligt havde budgetteret med. Men da vi generelt er gode til at være fornuftige 

med pengene, så ser det fortsat godt ud og vi sigter efter et overskud på 4-500.000. 

Cecilia er netop begyndt at se på budgettet for 2019. 

Ad 5: Hans skriver til Rigspolitiet og klager over den afgørelse, der er truffet med hensyn til 

overvågning, med henvisning til forskelsbehandling. Henrik har været i kontakt med Dansikring der har 

privatskoler som kunder og derfor ikke forstår, hvorfor vores ansøgning er blevet afvist. Det er muligt, 

at de har en formulering, der kan anvendes i klagen. 

Ad 6: Der er ikke noget nyt. Vi afventer kommunens udspil mht. en ny dato for det møde i 

efterårsferien, vi aflyste. Politiet har været ude at observere det generelle parkeringskaos en morgen. 
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Elisabeth skriver til politiet og rekvirerer dem til at komme ud en morgen eller to og tage en snak med 

de forældre, der ikke kan finde ud af reglerne. Det er vores indtryk, at det er de samme personer, der 

holder ”forkert”. 

Ad 7: Det er ikke så bekosteligt at få udbedret vandskaden og med udsigt til, at der går 2 år inden en ny 

bygning står klar, så besluttede vi, at få bygningen sat i en stand så den kan bruges endnu nogle år. 

Ad 8: Elisabeth og Jonathan W er i fuld gang med planlægningen af det nye skolekøkken. 

Ad 9: Elisabeth og Henrik har et møde om teksterne på hjemmesiden i næste uge. 

Ad 10: 

 Der er også i år debat om hvorvidt drenge også må deltage i kirkens luciaoptog. Umiddelbart 

må de ikke, hvilket vi stiller os uforstående overfor. Kirken låner sædvanligvis skolens lokaler til 

at øve, og såfremt dette også ønskes næste år, så skal vi nok forholde os til, om vi synes vi vil 

støtte arrangementet hvis ikke drenge må deltage. 

 Bestyrelsesmødet d. 4.12 aflyses. I stedet prøver Elisabeth at arrangere et møde med 

arkitekten samme dato kl. 15.30. 

 Der er (endnu en gang) koncertforedrag med Thomas Ulrik Larsen d. 10. april 2018. Emnet 

ligger endnu ikke fast. 

 Næste generalforsamling afholdes d. 27.3 2018. Der skal vælges ny tilsynsførende, da Michael 

Jurcenocks ikke må fortsætte længere. 

 

 

Referat godkendt 15.1.2019 

 

 

 


