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BESTYRELSESMØDE 
 
Referat bestyrelsesmøde Brug Folkeskolen 4. maj 2021 kl. 17-20 (Østerbro) 
Beslutningsreferat	
	
Til stede: Necati Harmankaya, Nynne Staal, May-Britt Hoffmann, Maria Stears 
Afbud: Sidsel Henriksen, Camilla Hovgaard, Ulla Kaasgaard	
Referent fra sekretariatet: Marianne Kjær 
Mødeleder: May-Britt Hoffmann	
 
1. Godkendelse af dagsorden 

• Dagsorden blev godkendt uden kommentarer	
	
2. Gennemgang af handlingsreferat samt godkendelse af beslutningsreferat 

• Bestyrelsen godkendte beslutningsreferatet  
• Bestyrelsen besluttede fremadrettet at fortsætte med hhv. et handlingsreferat og et 

beslutningsreferat 
 
3. Kort rammesætning af dagens møde 
May-Britt motiverede de prioriteringer, der var lavet i dagsordenen for dagens møde.  

• Det er vigtigt at bestyrelsen finder en fælles vej 
• Dagens møde er prioriteret til at bestyrelsen kommer til orde 
• Øvrige væsentlige punkter, herunder deltagelse af sekretariatets medarbejdere og 

præsentation af deres arbejde, udsættes til kommende bestyrelsesmøde 
  
4. Præsentationsrunde 
Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv og fortalte, hvorfor de brænder for Brug 
Folkeskolens sag.  
 
5. Godkendelse af revideret budget 2021 
Budgettet blev drøftet og følgende blev besluttet: 

• Økonomisk prioritering af digital kommunikation og SoMe 
• Undersøge muligheden for at få en digital koordinator i virksomhedspraktik 
• Allokere midler til indkøb af udstyr til livestreams og billedbehandling 
• Neco (kasser) og Marianne (sekretariatet) holder ’onboarding-møde’ med revisor 

 
Budget 2021 blev godkendt. 
	
6. Rammer 

• Årshjul 2021: Strategiseminar rykkes til efteråret. Tidspunkt for ’Afholdelse af Politisk salon’ 
tilføjes årshjulet i kvartalerne ’april-maj-juni’ og ’oktober-november-december’. ’Folkemøde’ 
tilføjes kvartalet ’april-maj-juni’. 

• Arbejdsgrupper: Forældreambassadaører/medlemsorganisering: Neco og May-Britt 
deltager. Sidsel spørges, da hun har været med i ’Medlemsorganisering’ tidligere. 
Medarbejder fra sekretariatet er tovholder for gruppen. Sekretariatet udarbejder 
kommissorium for arbejdsgruppen. Politisk Salon: Nynne og Neco deltager. Anna fra 
sekretariatet er tovholder for gruppen og udarbejder et kommissorium for arbejdsgruppen.  

• Mødedatoer, tid og sted: Der afholdes 4 bestyrelsesmøder om året i tidsrummet 17.30-
20.30. Møderne afholdes skiftevis på Østerbro og i Sydhavnen. Følgende mødedatoer for 
resten af 2021 er: 25/8 i Sydhavnen, 27/11 på Østerbro (kl. 10-14).  
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7. Resultater 
• Politisk Salon:   

- der afholdes en politisk salon i juni 
- der afholdes en politisk salon (valgdebat) inden kommunalvalget i efteråret 
- Anna (sekretariatet) er tovholder på arbejdsgruppen og er ansvarlig for planlægningen 

• Folkemøde:  
- beslutning om årets folkemødetur udskydes til Nynne og May-Britt har afklaret om de kan 
få fri/skal derover med deres arbejde, og til vi har hørt fra de medlemmer af bestyrelsen 
som er fraværende, om de har tid og lyst til at deltage (Marianne følger op via mail i 
indeværende uge) 

• Strategiseminar:  
- tidspunkt for afholdelse af strategiseminar udskydes til november 2021 
- der er opbakning i bestyrelsen til at Birgitta (sekretariatet) faciliterer strategiseminaret. 

 
8. Pilot-projekter 
Enkelte havde læst projektbeskrivelserne og der var positiv respons på indholdet. 
 
Mødet blev hævet kl. 20.  
 


