
 

REFERAT 

1. BESTYRELSESMØDE 14. JUNI 2021 

 

DAGSORDEN  

1. Konstituering 

2. Vedtægter og Forretningsorden 

3. Udvalg 

4. Møderække 

5. Evt. 

 

 

AD.1 KONSTITUERING 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer: 

Valgt til bestyrelsen på generalforsamlingen for 2 år blev: 

- Jacob Blichfeldt (valgt af skolekredsen) 

- Bjørn Østergaard 

- Christen Starnov 

- Benno Rahbek 

- Jeppe Kirkegaard 

 

Udover disse nyvalg til bestyrelsen sidder følgende i bestyrelsen: 

- Jannic Elkjær Mikkelsen 

- Morten Smedegaard 

- Camille Christensen 

- Anette Buhl Sørensen  

- Susanne Juhl 

 

Valgt som suppleanter for 1 år blev: 

- Mogens Marquart Olesen (1. suppleant) 

- Birgitte Dahl Blichfeldt (2. suppleant) 

 

 

 

 



 

Bestyrelsen trådte sammen efter generalforsamlingen og konstituerede sig for 2021/2022: 

Jacob Blichfeldt, Formand 

Susanne Juhl, Næstformand og referent  

Jannic Elkjær Mikkelsen, Kasserer 

 

Suppleanterne indgår automatisk i udvalgsarbejdet for året, med målet om at integrere dem i 

bestyrelsesarbejdet. 

 

AD. 2 VEDTÆGTER OG FORRETNINGSORDEN 

Forretningsorden og vedtægter blev udleveret – og underskrives på næste møde.  

I tillæg til forretningsordenen blev der udleveret: 

- Datoer for bestyrelsesmøder 2021/2022  

- Dokument Bifrost ansvar og roller  

- Overblik over udvalg 

 

AD. 3 UDVALG 

Der blev kort introduceret til de forskellige udvalg – og der gennemgås en status på udvalgenes arbejde på 

det kommende bestyrelsesmøde. Det primære udvalgsarbejde for 2021/2022 ligger i Ejendomsudvalget og 

Forældreinvolveringsudvalget.  

Udvalg og medlemmer for 2021/2022: 

Ejendomsudvalg: Morten (formand), Bjørn, Benno, Jeppe, Mogens 

Forældreinvolvering-udvalg: Christen (formand), Anette, Camille, Birgitte 

Ansættelsesudvalg: Ad hoc 

Forhandlingsudvalg: Ad hoc 

IT-udvalg: Jannic, Jacob  

Arbejdsmiljøudvalg: Morten  

PR og Kommunikationsudvalget: Susanne (Udvalgsarbejdet udfases over det kommende år og opgaven 

indgår forventeligt som en driftsopgave – særligt efter Lone er ansat i en timelønnet rolle)  

Alle udvalg blev opfordret til at arrangere et udvalgsmøde snarest og inden næste bestyrelsesmøde. På det 

første møde deltager formand eller næstformand, med målet om at skitsere rammer for udvalgets opgave 

det kommende år – og aftale hvordan der bygges bro mellem udvalg og skole i processen.  

 

 

 



 

 

AD. 4 MØDERÆKKE 

Kassereren indkalder til alle årets bestyrelsesmøder på én gang, så de kan komme i kalenderne. De 

planlagte møder er: 

• Generalforsamling og konstituering mandag den 14. juni 2021 – kl. 17 

• Bestyrelsesmøde, mandag 13. september 2021 - kl. 19 

• Bestyrelsesmøde (budget), onsdag 10. november 2021 – kl. 17 

• Bestyrelsesmøde, onsdag 2. februar 2022 - kl. 19 

• Bestyrelsesmøde, mandag 21. marts 2022 - kl. 19 

• Generalforsamling kl. 18.30 og konstituering onsdag 30. marts 2022 – kl. 18:30 (fællesspisning kl. 

17.30-18.15) 

 

AD. 5 EVENTUELT 

Den samlede bestyrelse besluttede endvidere at en del af overskuddet fra 2020 tildeles til trinevents 

øremærket til ét ”trivsels og socialt arrangement” – i efteråret 2021.  

 

 

________________________ ________________________ 

Jacob Blichfeldt (formand)  Susanne Juhl (næstformand) 

 

 

________________________ ________________________ 

Jannic Mikkelsen (kasserer)  Morten Smedegaard 

 

 

________________________ ________________________ 

Anette Buhl Sørensen  Camille Christensen 

 

 

________________________ ________________________ 

Bjørn Østergaard  Christen Starnov 

 

 

________________________ ________________________ 

Jeppe Kirkegaard  Benno Rahbek 

 


