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Referat af Bestyrelsesmøde for Den Grønne Friskole, fredag d. 13. marts 2015. 
 

Deltagere var: Karen Maclean, Nadia Rathje, Ove Lemvigh, Mogens Krabek, Phie 
Ambo, Kristine McGowen (referent).  
 

 
Ad. 1  Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt, med tilføjelse af et 
punkt: Generalforsamling. 

 
Ad. 2  Godkendelse af referat fra d. 20.2.15: Referatet godkendt. 

 
Ad. 3  Valg af referent: Kristine McGowen valgt til referent. 
 

Ad. 4  Status skolen (Nadia): Projekt skrald afsluttes i dag. I næste uge går vi 
i gang med projekt "Skole". I næste uge skal de store over og bygge uderummet 
hele ugen.  De små skal være med en dag eller to. Arbejdsweekend for forældrene 

er d. 21.-22.3.  Vi skal også arbejde med børnene om, hvad det er for en skole, vi 
har og bygger sammen.  Vi kan være derovre og arbejde på skolen, men vi kan 

ikke undervise derovre, før vi har fået godkendelse til undervisning.  Vi formoder, 
at vi flytter ind lige efter påske. 
Skolen har ansat en sekretær - Lene Rasmussen.  Hun arbejder 15 timer, fordelt 

over 3 dage om ugen.  Pt. er hun mest i Karens køkken, da der ikke er plads til 
hende i spejderhytten. 

BH klasse til næste år er på plads. Der er også optaget et par større drenge som 
starter over de næste uger.  Derved slut med store drenge indtil vi har fået flere 
store piger. 

 
Ad. 5  Økonomi (Ove): Vi har kigget på Årsberetningen.  Meget fint og 
pædagogisk. Tak Ove! Derefter budgettet. Ove har foreslået at den 

budgetoverskridelse på 100.000 kr vi har haft på ombygningen bogføres som 
"ombygning af lejede lokaler" og afskrives over 5 år. 

Bestyrelsen har godkendt den forelagte årsrapport og det forelagte budget. 
 
Ad. 6  Status på lokaler: Vi har besøgt lokalerne på Strandlodsvej. Der 

arbejdes fortsat på færdiggørelse, målinger og ibrugtagningstilladelse. 
 

Ad. 7 Optagelsesansøgning: Mogens vil gerne have de øverste tre rubrikker 
fjernet på side 2. 
 

Ad. 8  Ansættelseskontrakt mv. for medarbejdere (Mogens): De SKAL være i 
orden. Der kan altid komme en situation, hvor der opstår stridigheder, og hvis 
der er fejl i kontrakten, kan det blive dyrt. Mogens snakkede også om noget med 

lærertimer osv. som jeg mistede tråden på. Noget med, at det er billigere at have 
en lærer på højere fast tid end én, som får overtid.  

 
Ad. 9  Tilsyn: På generalforsamlingen præsenteres tilsynsførendes beretning. 
Mogens kan også forklare, hvordan vi som skole har valgt at gøre det. Også at 
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forældrene har det primære tilsyn, da det er dem, der er der til daglig og har den 
tætteste forbindelse til børnene og til, hvordan de har det.  

 
Ad. 10  Generalforsamling: Karen spørger Peter, om han vil være 
dirigent.  Punkter til dagsordenen er givet, og der er ikke kommet nogen forslag 

inden 1. feb. Suppleanter vælges for ét år ad gangen.  Der er to - en fra 
forældrekredsen og en fra skolekredsen. Dagsorden skal ud senest d. 1. 
april.  Ove gennemgår regnskabet og budgettet. Nadia beretter om skolen og Phie 

beretter om sb arbejde. Det er Karen, der er på valg i år. 
 

Karen og Lene forbereder en indkaldelse. 
Det foregår på skolen på Strandlodsvej - vi kan godt holde det dér, selv om vi ikke 
har fået godkendelse af kommunen til undervisning endnu, da et møde jo ikke er 

undervisning. 
 
Ad. 11  Evt: Nadia: Vi vil gerne have flere debatarrangementer til næste år. 

 
 

 
 
 

__________________________   _____________________ 
Phie Ambo,     Karen MacLean 

Luganovej 5     Ingolfs Allé 48 
2300 København S    2300 København S 
 

 
 
 

__________________________   _____________________ 
Mogens Krabek    Ove Lemvigh  

Øster Søgade 88, IV th.   Kvædevej 29 
2100 København Ø    7700 Thisted 
 

 
 

 
__________________________  
Kristine McGowen 

Ridder Stigs vej 4 
2300 København S 
 


