
 
 
Referat 
EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE  
3. NOVEMBER 2016 
Sorøgade 6 
 
Fremmødte: Katrine Johnsen, Maria Blankensteiner, Katrine Svendsen, Anja Storgaard, 
Anna Rosenblad, Hans Præstbro, Lise Johansen 
 
Fra sekretariatet: Marianne Kjær, Yanaba Rymark Sankoh 
 
1. Valg af mødeleder og referent 
Mødeleder	  er	  Katrine	  Johnsen	  
Referent	  er	  Anna	  Rosenblad	  og	  Lise	  Johansen	  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Alle har godkendt dagsordenen, med den ændring, at dem der vil søge stillinger vender 
tilbage under punkt 11, eventuelt. 
 
Opmærksomhed på, at beløbet til pension i budgettet er retvisende. Ikke beløbet i 
dagsordenen. 
 
3. Konstituering af nyt formandsskab, da Hans Præstbro går af som formand 
Konstituering indtil sekretariatet er sammensat.  
Konstitueret formand: Anja Storgaard og konst. næstformand: Lise Johansen. Konst. 
kasserer Katrine Johnsen. 
 
4. Valg af tidsplan A eller tidsplan B 
 
Bestyrelsen beslutter at følge tidsplan A, hvilket betyder, at ansættelsessamtaler er 
gennemført inden 1. december, og nye medarbejdere starter i stillingerne 1. januar 2017. 
 
5. Generel drøftelse af Brug Folkeskolens fremtid 
 
Bestyrelsen beslutter, at Brug Folkeskolen skal have en sekretariatsleder (32 til 37 timer). 
Lederskabet er vigtigt for bestyrelsen. Lederen skal være med til at ansætte de to andre i 
samarbejde med et ansættelsesudvalg, hvor to fra bestyrelsen er repræsenteret. 
 
Lokalkendskab har betydning for stillingerne. 
 
Som udgangspunkt en 25 timers stilling og 32 timers stilling. 
 



Katrine og Anja sidder i ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget får bemyndigelsen.  
 
Begrundelse for beslutning: 
Ønsket om kontinuitet. Vigtigt at lederen tager sit mandat på sig. 
 
Valget af sekretariatsleder falder på Marianne Kjær. Hun har bevist sit værd, og har vist 
resultater bl.a. en fast bevilling i en særlig udfordrende situation.  
 
6. Hvor mange ansatte skal foreningen have og skal ansættelserne være 
tidsbegrænsede? 
 
Sekretariatet skal have tre ansatte, som ansættes i faste stillinger. 
 
7. Hvor stor en del af budgettet kan bruges på sekretariatet og er lønniveauet 
rimeligt? 
 
8. Hvordan skal stillingerne slås op? 
 
Der bruges ikke penge på stillingsopslag. Opslagene kommer lige så bredt ud via de 
sociale medier og jobnet. 
 
9. Hvordan skal ansættelsesproceduren være? 
 
Stillingerne opslåes med 14 dages ansøgningsfrist, hvorefter kandidater indkaldes til 
samtaler. Øvrige rammer aftales i ansættelsesudvalget. 
 
10. Godkendelse af jobopslag 
 
Marianne laver udkast og ansættelsesudvalget kommenterer og godkender. 
 
11. Eventuelt   
 
Næste møde: d. 2. december 2016 kl. 18. 
 
 
	  


