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Referat af bestyrelsesmøde på Riberhus Privatskole 

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 19.00-21.00 

 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder  Karsten Høy er valgt. 

Gitte Quitzau er referent. 

Karsten 

2.Fremmødte: 

Afbud: 

Inviterede: 

Indkaldte: Karsten Høy, 

Søren Ernst Lüdeking, 

Ruth Bruun, Erik 

Nielsen, Frank Holm, 

Kasper de Place, Maria 

Lauritzen, Ulrik Rogge, 

Gitte Quitzau, Janne 

Puggaard, Jannie 

Frandsen og Trine 

Lynddahl 

Fremmødte: Karsten Høy, Søren Ernst 

Lüdeking, Ruth Bruun, Kasper de 

Place, Ulrik Rogge, Gitte Quitzau, 

Janne Puggaard, Jannie Frandsen og 

Trine Lynddahl 

Afbud: Erik Nielsen, Frank Holm, 

Maria Lauritzen. 

Gitte 

3. Godkendelse af 

referat fra sidste 

møde i september 

At vi sikrer, at alle har 

gennemlæst og kender 

alle indgåede aftaler. 

Evt. rettelser tilføjes. 

Godkendt. Gitte 

4. Generel 

orientering 

At få et fælles overblik 

og sikre, at alle er 

informeret om de 

indeholdte punkter.  

 Elevtal (skole/SFO). 

306/111 

 Personaledag 
En rigtig hyggelig og 

udbytterigdag.  

Programmet handlede om 

relationer. 

Organisationsmedlem/privatperson/

fagperson.  

Og skolens vision. 

 Kommunikation med FSL 

Vi er stadig i kommunikation med 

FSL, og de vil have en fagretlig 

vurdering af sagen. 

 Finanslov 

Politisk er der meldt ud at 

koblingsprocenten skal sættes ned 

til 71%. Det håber vi naturligvis 

ikke, de får flertal for, da det har en 

stor betydning for vores økonomi. 

 Årsmøde 

Gitte Quitzau og Søren Ernst 

Lüdeking tager til årsmøde fredag 

og lørdag. 

Søren 

5. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

 ”Lærer for en dag” - 25. sept. 

Det var en hyggelig dag. Men det 

kræver en del planlægning. 

Meget søde børn. 

Vi prøver igen om to år. 

 

Karsten Høy tager med på 

bestyrelsesseminar i år i november. 

 

Karsten 
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Lige nu er der meget politisk røre 

omkring koblingsprocenten. 

6. Økonomi At holde bestyrelsen 

orienteret om den 

økonomiske udvikling 

Svend Erik Underbjerg, Søren Ernst 

Lüdeking og Randi Brixgaard deltager i 

budgetseminar i november. 

Svend Erik Underbjerg kommer her for 

at lave kvartalsregnskab. 

Søren Ernst Lüdeking har holdt møde 

med Peter Jørgensen, vores pedel. 

Vedligeholdelsesbudgettet ser ud til at 

holde.  

Karsten/ 

Søren 

7. Visionsdag Forventningsafstemning Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde 

og kort tilbagemelding fra 

personaledagen. 

Søren 

8. Støtteforeningen At videregive vigtig 

information om 

støtteforeningens virke. 

Vi er i fuld gang med at planlægge 

bankoaften. 

Trygfonden sponsorer 90 refleksveste, 

som eleverne kan få på, når de går til 

f.eks. svømning om morgenen. 

Vi ønsker/søger sponsorer til reflekser. 

Jannie og 

Ruth 

9. Personale At videregive 

information fra 

personalegruppen, der 

har relevans for 

bestyrelsen. 

Det var en helt vild god dag.  

Godt program. Alle har meldt positivt 

tilbage på dagen.  

Godt at være væk fra skolen i 

fællesskab. 

 

Janne Puggaard skal på 

repræsentantskabsmøde i november.  

Janne 

10. Evt.   Der står møbler på seminarieHuset, som 

nogle mener er vores. Søren Ernst 

Lüdeking tager en snak med Ole, der er 

pedel derinde. 

 

Ros til rengøringspersonale. Det er 

skønt at komme på skolen, når den er så 

pæn, ren og præsentabel. 

 

Juleafslutning. Trine Lynddahl tager 

kontakt til spisesteder. 

 

11. Punkter til næste 

møde? 

Hvad er formålet med 

punkterne? Er der 

tilhørende bilag? Hvem 

er ansvarlig for punktet? 

 Cykler. Vi tager punktet af, da det 

ikke er aktuelt.  

 

 

Tak for et godt møde. 

Næste møde er 28. november. 


