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Referat af Bestyrelsesmøde for Den Grønne Friskole, tirsdag d. 8. marts 
2016. 

 
Deltagere var Phie Ambo, Karen MacLean, Ove Lemvigh, Mogens Krabek, Kristine 
McGowen, Nadia Raphael Rathje. 

 
Ad. 1 Dagsorden blev godkendt.  
 

Ad. 2 Referat af mødet d. 6.1.2016 blev godkendt.  
 

Ad. 3 Valg af referent: Kristine McGowen 
 
Ad. 4 Status skolen: Personalet - det går rigtig godt.  

Hedda går på barsel med tvillinger lige før sommerferien.  Vi skal lede efter en 
barselsvikar og én lærer til (matematiklærer) til efter sommerferien. Evt. Også en 
tovholder til Legeriet. 

Børnetallet: Der er pt. 68 børn og 8 voksne. Til næste år optager vi 20 bh klasse 
børn og 5-6 store - dog starter vi med optagelsen af de store nu, pga. bedre 

integration. De første to store børn starter meget snart. 
Projekter: Vi har haft fugle-, tegneserie- og håndværk i jernalderen-projekter 
indtil nu. Skal snart i gang med skolehaven. Vi får hjælp af Arne, som har lavet 

skolehaver i årevis. Vi skal derned ugentligt. Høst osv. efter sommerferien.  
Kommende projekter om teknologi og lyd - med Lego mindstorm som vi har fået 

sponsoreret. Andre kommende projekter er: Kroppens udvikling (bla. pubertet og 
seksualundervisning for de store), Demokratiprojekt som optakt til Folkemødet. 
 

Ad. 5 Børn, støtte og trivsel: Et barn er gået ud - forløbet er gået godt, ifølge 
opfølgningsmøde med forældrene. Der er faldet mere ro over skolen nu. 
 

Ad. 6 Økonomi: Regnskabet er godt, siger Ove. Der er 11 elever per 
lærerårsværk. Det er flot i forhold til skolens størrelse. Overskud på 

1.179.722.  Det er meget godt for en skole i opstartsfasen.  Vi har dog også nogle 
store udgifter forude til byggeriet.  
Det skyldes også til dels at vi har lagt et forsigtigt budget, som har vist sig at være 

mere forsigtigt end nødvendigt, siger Mogens. Derfor pointerer Ove også at 
budgettet for 2016 er betragtelig mere realistisk. 

Desuden er der ingen tilgodehavende forældrebetalinger - vores forældre er 
særdeles gode til at betale skolepenge. 
 

Ad. 7 Status på lokaler: Vi er i gang med at få tegnet nye bygninger til taget. 
”Egen Vinding og Datter” er entreprenørfirmaet, som er internationalt kendt for 
bæredygtigt byggeri.  Vi får stillet lokaler i den gule bygning til rådighed, imens 

det andet bliver bygget. De nye tegninger indbefatter en klimaskærm - det 
betyder, at det vi bygger indvendigt ikke behøver at være vejrbestandigt.  Det 

giver mulighed for at bruge mere miljøvenlige materialer, også 
genbrugsmaterialer. 
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Arkitekten er Kristoffer Teglgård, som har en kunstnerisk profil - han bor selv på 
Amager. Er meget interesseret i at få fremmet det med klimaskærme.  Han søger 

også finansiering igennem kunstfonden, bl.a. til dækning af hans løn. 
 

Ad. 8 Generalforsamling 2016: - er den 6. april kl.19. 

Kommentarer til dagsorden: Der skal stå, at det er Mogens og Kristine som er på 
valg til bestyrelsen. Det skal også nævnes, hvem suppleanterne er (de er også på 
valg). Beretning fra den tilsynsførende flyttes op som punkt 3. Der skal stå, at det 

er Årsregnskab 2015, ikke “revideret årsrapport” så folk ved, hvad det er. 
2 skolekredsmedlemmer skal vælges - hvem kan stemme? Karen ved det! Begge 

medlemmer på valg (Kristine og Mogens) ønsker at genopstille. Nadia spørger Lisa 
(suppleant), om hun vil genopstille. 
Dirigenten underskriver generalforsamlingens referat. Peter var dirigent sidste år. 

Karen spørger ham, om han vil være det igen i år. Phie og Nadia aflægger 
beretning. 
Nadia får fat i Gitte for at finde regningen fra DONG. Vi vil gerne vide, hvor store 

vores eludgifter er, samt om vi kun betaler vores egen andel, og ikke andres.  
Vi skal bede forældrene om at tage kaffe med. 

 
Ad. 9 Effektivitet og produktivitet: Der er en forældre (Troels), som vil lave 
noget benchmarking. Vi ser, om han kan være færdig inden generalforsamlingen.  

Karen laver en liste over ting, vi skal snakke med revisor Birger om til 
årsrapporten. 

 
Ad. 10 Visionspapiret: Grøn omstilling.  Ligger på hjemmesiden. F.eks. 
læringsvisionen, praktiske ting osv. Mogens siger, at sprogligt er det for 

uoverskueligt.  Bedre at det bliver lagt op som overskrifter, og så kan man åbne 
hver overskrift ved at klikke på den eller køre musen hen over, og så åbner 
beskrivelsen. Den vertikale læsning skal være tydeligere. 

 
Ad. 11 Overbygning: Udsat til næste gang pga. tidsmangel. 

 
Ad. 12 Strategiplan: Udsat til næste gang pga. tidsmangel. 
 

Ad. 13 Eventuelt  
 

 
 
  

 
 
 

 
__________________________   _____________________ 

Phie Ambo,     Karen MacLean 
Luganovej 5     Ingolfs Allé 48 
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2300 København S    2300 København S 
 

 
 
 

__________________________   _____________________ 
Mogens Krabek    Ove Lemvigh  
Holmbladsgade 11 B, 4.sal dør 4   Kvædevej 29 

2300 København S    7700 Thisted 
 

 
 
 

__________________________  
Kristine McGowen 
Ridder Stigs vej 4 

2300 København S 
 


