Referat - Regionsbestyrelsesmøde den 5. november 2015
Deltagere:

Ole Sørensen, Jonna Sandager, Jan Nielsen, Kristian Winther.

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Godkendelse af referat
Godkendt

3.

Konstituering
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Medlem

Jan Nielsen
Britta Brigsted
Kristian Winther
Jonna Sandager
Ole Sørensen

Brøruphus
Vrigsted
Hellebjerg
Vandel
Ågård

Lise er fratrådt og er indtil april kontaktperson til EIS bestyrelsen for bestyrelsessamarbejdet.
Ole kontakter Balle Efterskole og beder dem være opmærksomme på at der skal findes en ny
kontaktperson på årsmødet 24. november 2015.
4.

Evaluering af generalforsamling
På næste møde gennemgås vi vedtægterne og retter dem til så de er nutidssvarende.
Vedtægtsændringerne skal fremlægges på næste generalforsamling. Til generalforsamlingen
deltog 12 personer fordelt på 8 skoler.
Efter en drøftelse fastholdes måden, at afholde generalforsamlingen på. Bestyrelsen ønsker, at
problemet drøftes som punkt på næste forstandermøde på, hvordan skolerne kan bakke op om
regionssamarbejdet og motivere medarbejderne til at tage aktivt del i arrangementer og i
samarbejdet.

5.

Efterretning, post m.m.
Intet nyt. Al relevant information er fremsendt løbende.

5a.

Regionens struktur fremover
Bestyrelsen har drøftet muligheder omkring fællesstævne og afventer hvad Idrætsudvalget
kommer med af anbefalinger når den nye struktur/kalender er lavet.
Bestyrelsen finder det vigtigt at regionens arrangementer afholdes i overensstemmelse med
vedtægterne. Det vil sige at stævner/arrangementer er for regionens elever i regionen.
Bestyrelsen bakker op om pilotprojektet omhandlende regionernes rolle. JN deltager i mødet 9.
november. JN fremsender dato for næste møde hvor hele regionens bestyrelse inviteres.

6.

Økonomi
Bestyrelsen accepterer forslag om valg af ekstern revisionsbistand til regelmæssigt
sikkerhedstjek.
OS orienterede om aftalen vedtaget på forstandermødet på Bråskovgård vedr. PRsamarbejdet. JS fremsender faktura og bilag til samtlige skoler i regionen.
Bestyrelsen fremsætter følgende kriterier for at søge i ”Aktivitetspuljen”:
Der kan søges om økonomisk støtte til optimering/videreudvikling af allerede eksisterende

tilbud eller til nye tilbud som omhandler enten hele elevgrupper eller medarbejdergrupper.
Forudsætningen for at få tilskud er, at tilbuddet giver mulighed for at alle i regionen får
muligheden for at deltage.

7.

Evt.
Intet

Næste afholdes på Hellebjerg onsdag den 6. januar 2016.

