
Referat af bestyrelsesmøde ved Riberhus Privatskole 

torsdag den 26. november 2018 kl. 19.00-21.00 

Mødet afholdes på Riberhus i personalerummet 

 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder  Karsten Høy er valgt. 

Gitte Quitzau er referent. 

Karsten 

2.Fremmødte: 

Afbud: 

Inviterede: 

Fremmødte: Karsten Høy, Jannie 

Frandsen, Erik Nielsen, Kasper 

de Place, Gitte Quitzau, Trine 

Lynddahl, Pia Kiilerich, Ruth 

Bruun og Søren Ernst Lüdeking. 

Afbud: Frank Holm, Brian 

Jørgensen, Janne Puggaard, Maria 

Fischer. 

 Gitte 

3. Godkendelse af 

referatet fra sidste møde 

At vi sikrer, at alle har gennemlæst 

og kender alle indgående aftaler. 

Evt. rettelser tilføjes. 

Godkendt. 

 

Vi skal bruge underskifter til 

advokaten, så hun kan få 

fuldmagt til tinglysningen til 

køb af ejendommen på 

Skyttevej. 

Alle  

4. Generel orientering At få et fælles overblik og sikre, at 

alle er informeret om de indeholdte 

punkter.  

 Elevtal 

284 

To elever mere i 4.klasse 

start 7. januar 2019. Vi har 

udsat datoen, til vi er i nye 

bygninger grundet 

pladsmangel i 

klasselokalet.  

Og 1 elev til 0.a i uge 8, 

2019. 

123 børn i SFO. 

 

 Juleafslutning 

Flyttet en time ift planen 

grundet 

kommunikationsfejl. 

 Leje af hal/svømmehal 

De private skoler har 

afholdt møde med Esbjerg 

Kommune angående 

priser. Også på 

kulturtilbud i 

skoletjenesten. 

 Vedtægter 

STUK har henvendt sig 

om reglerne om 

offentliggørelse på 

hjemmesiden. Der er rettet 

til på hjemmesiden. 

Søren 



De havde også rettelser til 

vedtægter, som skal på 

dagsordenen på 

bestyrelsesmødet i foråret 

2019. 

 Plan for ned- og 

udpakning 

Vi har lavet en plan til 

personalet. 

De har fået beskeden, at de 

skal pakke ud og ind. 

Bestyrelsen og 

forældrekredsen skal flytte 

tingene. 

 

Ny aftale om 

erhvervsuddannelser og 

praksisfaglighed i 

folkeskolen 

Det ser ud til, at vi må 

fortsætte med at have 

10.klasse. 

 

Førskolen april 2019,  

Lige pt har vi 26 elever. 

5. Nyt fra formanden At videregive vigtigt information fra 

(næst)formanden.  
 Flytning 

Planer er under 

udarbejdelse. 

Vi starter med 

morgenmad. Jannie 

Frandsen sørger for 

indkøb. Også frokost og 

drikkevarer. 

Karsten Høy byder 

velkommen og fortæller 

om planen på dagen. 

Der er lavet opslag på fb, 

hvor folk tilmelder sig. 

Container lejet til affald, 

og møbler, der ikke er 

værd at tage med. 

Friskolen i Bramming 

tilbydes at hente, hvad de 

kan bruge. 

 

Søren Ernst Lüdeking 

skriver ud, hvordan vi 

forventer d. 7. januar skal 

forløbe. 

 

 Indvielse 

Sættes på dagsordenen til 

næste møde i januar 2019. 

Karsten 

6. Økonomi  At sikre, at vi får et fælles overblik, 

og alle er informeret om skolens 

økonomiske forhold 

 Budget 2019 Karsten/Søren 



Vi følger budgettet med 

estimatet på 1,8 millioner i 

overskud. 

Budget for 2019 

fremlægges for bestyrelsen 

februar 2019. 

7. Skyttevej 29 / 

halbyggeri 

At sikre, at alle er informeret om 

status samt give en løbende 

opdatering. 

 

 Halbyggeri 

Måske forsinkelser i vente. 

Så plan B skal udtænkes af 

ledelsen, hvis hallerne ikke 

er klar til tiden. 

 Faglokaler 

Tidsplanen ser ud til at holde. 

 Legeplads 

Vi flytter vores nuværende 

legeplads. Flyttedato er i 

spil. 

Hvor langt vil vi gå i 

forhold til reklamer? Det 

er okay, bare det ikke 

bliver overklistret. 

 Udeareal (Nørremarken) 

Vi kan leje et grønt 

område på størrelse med 

1,5 fodboldbane ved den 

tidligere Nørremarksskole.  

0,-  i leje, men 7000,- dkk i 

vedligehold fra 15.marts – 

31.oktober 2019 

 Rengøringsassistenter 
Der er ansat 3 personer, 

hvor den samlede 

ansættelsesprocent svarer 

til 1,9 stilling. 

Frank/Brian/Søren 

8. Støtteforeningen At videregive vigtigt information om 

støtteforeningens virke 
 Banko 

Hyggelig aften. Flotte 

gevinster. Indtægten 

3000,- dkk mindre i år end 

sidste år. 

 Siden sidst 

Flere nye medlemmer. 

Jannie & Ruth 

9. Personale At videregive information fra 

personalegruppen, der har relevans 

for bestyrelsen. 

 Siden sidst 

Flytningen fylder, men 

ellers ikke noget. 

Janne 

11. Evt.  Har vi hængepartier, som kræver en 

opsamling? 

Julehygge på Porsborg er 

flyttet, så det passer med 

kirken. 

Alle 

12. Punkter til næste 

møde? 

Hvad er formålet med punkterne? Er 

der tilhørende bilag? Hvem er 

ansvarlig for punktet? 

Førskole 2019 

 

 

Tak for et godt møde 

 


