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Bestyrelsesmøde 
 
Referat bestyrelsesmøde 14. september 2021 kl. 17.30 – 20.30 
(Karens Minde Kulturhus, Sydhavnen)  
Beslutningsreferat 
 
Til stede: Nynne, Sidsel, Ulla, May-Britt, Marianne, Anna (afgrænset) 
Afbud: Neco 
Referent: Marianne  
Mødeleder: May-Britt 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Punktet ’Eventuelt’ tilføjes til dagsorden. Der tages 10 minutter fra 
’Orientering’. 
 
2. Gennemgang af handlingsreferat samt godkendelse af 
beslutningsreferat 
Ønske om at finde ny dato, hvor sekretariatet kan deltage. Marianne er 
ansvarlig. 
Marianne følger op hos Neco om han har aftalt dato for møde med revisor. 
Referaterne godkendes. 
 
3. Politisk VALG-salon 
Nynne: 
Politisk Salon er den 28. oktober 
Formen er: Paneldebat og moderator 
Der er både ’enkeltfortælling’ og tallene der underbygger fortællingen. 
Der bliver foreslået at lave en video. Der er opbakning til ideen.  
 
Anna: 
Der er fundet en forældrefortælling med en far fra Ellebjerg Skole. May-Britt 
har kontakt til forældre på Tagensbo, som kunne være den anden 
forældrefortælling.  
Politikerne i BUU er inviteret til salonen og de fleste har sagt ja.  
Der arbejdes på at finde en god moderator.  
 
Der er en ide om at skolebestyrelsesformændende fra vores indsatsskoler 
sidder i panelet. Der er opbakning fra bestyrelsen. 
 
4. Valg af ny næstformand 
Nynne er enstemmigt valgt til ny næstformand i stedet for Camilla Hovgaard. 
Ulla træder ind i bestyrelsen i stedet for Camilla, som træder ud af 
bestyrelsen.  
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5. Pause og spisning 
 
6. Arbejdsgrupper 
 

a. Strategiseminar: Deltagere er: Marianne og May-Britt. 
 

b. PR og kommunikation: Deltagere er: Sidsel, Nynne og Marianne. 
 

c. Medlemsorganisering/forældreambassadør. Deltagere er: Neco, 
Sidsel, May-Britt, Marianne.  

 
7. Orientering 
Økonomi: ingen kommentarer 
Digital koordinator: Nynne tager kontakt 
Møde med Bent: Marianne følger op med Neco 
Konkursbo: 20.000 til overs efter konkursbo, som er overført fra advokatfirma 
til foreningens konto. Bestyrelsen beslutter at pengene øremærkes til: 
Twitterkursus til Marianne. Marianne finder passende kursus, 
Julefrokost samt strategiseminar. 
Møde med Gitte Lohse: orientering om foreningens fokus og indsats på skoler i 
udsatte områder, orientering om Politisk Salon, aftale om nyt møde inden jul. 
BUF inviterer.  
 
8. Eventuelt 
Der var ikke nogen emner til dette punkt. 
 
 


