REFERAT FORÆLDREKREDSMØDE DEN 17.09.2018

Mødet blev indledt med et foredrag af Nicolai Borup Rasmussen fra Sikker Trafik, som fra sin kørestol fortalte om den nat, der for altid ændrede hans liv. Den nat, hvor han mistede førligheden, da
han som ung bilist og spirituspåvirket mistede herredømmet over sin bil, og kørte galt efter en bytur.
En hudløs ærlig fortælling om skyld og skam og håbløshed, men også en fortælling om livet som
handicappet, samt om hvordan han kom videre i tilværelsen.

Herefter den formelle del af forældrekredsmødet:

Pkt. 1:

Jan Madsen blev valgt som dirigent.

Pkt. 2:

Formand Nikolai Frederiksen aflagde beretning om bestyrelsens virke, sammensætning, opgaver m.v. og fortalte kort om følgende punkter:
-

7-klasserne er nu samlet på skolen
Der er en aftale på vej om 1/1 –PC’ere
Udviklingen af 10-klasserne med mulighed for valg af linjer
Morgensport for 7-8. klasserne
Flytning af skolens kontor
Forberedelse af nye naturfagslokaler
Markedsføring af skolen
Fejring af skolens 100-års jubilæum

Pkt. 3:

Anette Riis Frederiksen gennemgik den reviderede og godkendte årsrapport.

Pkt. 4:

Anette Riis Frederiksen fremlagde det kommende års budget.

Pkt. 5:

Valg til bestyrelsen:
Valgt til bestyrelsen blev: Jacob Skovbakke
Martin Rocatis Dahl
Lise Fenger
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Udpeget til bestyrelsen iht. vedtægter: Anette Riis Frederiksen
Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:
Udpeget til bestyrelsen:
Anette Riis Frederiksen (4 år)
Charlotte Pors (2 år)
Valgt af forældrekredsen:
Jens Work Kristensen (2 år)
Kirsten Bæk (2 år)
Jacob Skovbakke (4 år)
Martin Rocatis Dahl (4 år)
Lise Fenger (4 år)
Udpeget af Holstebro Kommune:
Svend Ørgaard

Pkt. 6:

Som suppleanter blev valgt:
Muzhgan Samimi
Malene Kaag Poulsen

Pkt. 7:

Der var ingen indkomne forslag

Pkt. 8:

Eventuelt
Formanden redegjorde for valg af tilsynsførende af skolen, som er lovpligtigt.
Svend Arup har været tilsynsførende i det forløbne år, og bestyrelsen indstillede til
genvalg heraf i de kommende 2 år, hvilket forældrekredsen ikke havde indvendinger
imod.
Afgående bestyrelsesmedlemmer fik tak for deres respektive indsatser.
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