
    
 
Referat bestyrelsesmøde  
Tirsdag den 5. februar 2019 
Karens Minde Kulturhus 
 
Fremmødte: Mette Mertz, May-Britt Nielsen, Mette Bladt, Maria Blankensteiner 
Afbud: Lise Johansen, Mohamed Ahmed, Katrine Johnsen 
 
Dagsorden 

1. Reviderede vedtægter 
2. Konstituering af formandskab 
3. Nyansættelse i sekretariatet 
4. Brug Folkeskolen i hele landet 
5. Budget 
6. Emne for politisk salon 
7. Hjemmeside 
8. Eventuelt 

 
Pkt 1. Reviderede vedtægter 
 
MEDLEMMER 
Drøftelse af fordele og ulemper ved de opstillede muligheder: betalende medlemmer, 
handlingsmedlemmer eller den nuværende løsning, hvor alle, der støtter op om foreningens 
formål kan være medlemmer af foreningen. 
Der skal findes en procedure for, hvordan folk giver deres tilsagn om at være medlemmer af Brug 
Folkeskolen, såfremt løsning med handlingsmedlemmer vælges.  
 
FRIVILLIG/JOBSØGENDE TIL STILLING I SEKRETARIATET 
Drøftelser af fordele og ulemper ved at indskrive i vedtægterne, at et bestyrelsesmedlem træder 
ud af bestyrelsen frem til førstkommende generalforsamling, i det tilfælde at man søger en stilling 
i sekretariatet.  
 
GODKENDT 
Det fremlagte forslag til reviderede vedtægter, udarbejdet af det konstituerede formandskab,  
godkendes i sin helhed af bestyrelsen. Forslaget fremsættes på kommende generalforsamling.  
 
Pkt. 2. Konstituering af formandskab 
 
Formand Anna Rosenblad har søgt den opslåede stilling i sekretariatet, hvorfor hun er trådt 
midlertidigt ud af bestyrelsen. Maria Blankensteiner er konstitueret formand i Annas fravær, og 



Mette Mertz er konstitueret næstformand, indtil ansættelsesproceduren af ny medarbejder i 
sekretariatet er overstået.  
 
Pkt. 3. Nyansættelse i sekretariatet 
 
Marianne fortæller om processen, og den valgte kandidat, Birgitta Gomez Nielsen, som 
fastansættes i sekretariatet per 1. marts.  
 
Pkt. 4. Brug Folkeskolen i hele landet 
 
Der drøftes forskellige muligheder for organisering, når Brug Folkeskolen skal starte nye indsatser 
op rundt i landet. Marianne orienterer om besøget i Århus i starten af januar, hvor hun og Katrine 
Johnsen var inviteret af tidligere formand for Skole og Forældre Århus, Janus Boye, til møde med 
rådmand for Børn og Unge m.fl. på rådhuset.  
Mere konkret om organisering skal drøftes yderligere på et senere møde.  
 
Pkt. 5. Budget 
 
Budget 2019 drøftes, uden forslag til ændringer.  
 
Pkt. 6. Emne for politisk salon 
 
Forslag fra arbejdsgruppen om at tema for kommende politisk salon er ”Ophævelse af 
skoledistrikter”. De fremmødte bakkede op om emnet og traf beslutning om at vælge det 
foreslåede emne til kommende politiske salon. 
Politisk salon afholdes på Rådmandsgades Skole den xx.  
 
Pkt. 7. Hjemmeside 
 
Der er ingen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at sidde med i en arbejdsgruppe 
om ny hjemmeside. Maria spørger Katrine og Mohamed, om de er interesserede i at sidde med i 
arbejdsgruppen, da de tidligere har vist interesse og har kompetencer inden for området. De 
fremmødte bestyrelsesmedlemmer gav Hans mandat til at gå i gang med arbejdet med den nye 
hjemmeside.  
 
Pkt. 8. Eventuelt 
 
Der er behov for afklaring af Brug Folkeskolens indsats på Ellebjerg. Marianne indkalder til møde 
med relevante parter.  
 
Vi har indgået aftale med et firma, som laver 5 små film med forældre, som fortæller om deres 
lokale folkeskole. De er i gang med første film, hvor forældreambassadør på Rådmandsgades Skole 
Carolina, er med. Alle må gerne kontakte Marianne, hvis I har bud på forældre, der kunne være 
gode til at være med i en lille film. Se yderligere om videoproduktionerne i bilag 8 til dette 
bestyrelsesmøde. 



 
Datoer, som ønskes bekræftet på mail: 
Generalforsamling: torsdag den 28. marts kl. 17 -19 
Bestyrelsesseminar: søndag den 28. april kl. 10 - 16 
Møde direktionen BUF: fredag den 3. maj kl. 14.30 - 15.30 
Politisk Salon Rådmandsgade: onsdag den 15. maj kl. 16.45 – 19-30 
Folkemøde Bornholm: torsdag den 13. juni – lørdag den 15. juni 
Møde direktionen BUF: mandag den 26. august kl. 15 - 16 
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 10. september kl 17 -19 
Bestyrelsesmøde: fredag den 29. november kl. 18 - 21 
 
 
 
 
 
 
 


