Referat - Regionsbestyrelsesmøde med udvalg den 5. september 2017
Deltagere:

Ole Sørensen, Jonna Sandager, Jan Nielsen, Mette Hansen og Kristian Winther,
Mette Kristiansen, Marianne Høj Andersen.
Afbud: Marianne Wollenberg

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Efterretninger, post m.m.
Ingenting

3.

Nyt fra udvalgene
Idrætsudvalget
Indlæg fra KW. Planer for stævner (antal, indhold), etik, ændring i struktur fremadrettet.
Drejebog til stævner, flere skoler skal byde ind, ejerskab for regionens samarbejde, fokus på
elevernes trivsel og oplevelser i et efterskoleår.
Kursusudvalget
Kursusudvalget er ved at forberede næste regionsmøde som afholdes på Brejning den
7.november. Positiv feedback fra sidste års arrangement omkring tysk og
naturfagssamarbejde. Er også så småt i gang med planer for forårets møde. Der arbejdes
fortsat på at lave en musik/kultur udvalg. Der er budgetteret med kr. 15.000 til 2018/19 og
såfremt udvalget kommer i gang inden og får ideer skal der ansøges hos bestyrelsen.
Vejlederudvalget
Rykker Marianne for et skriv.
Administrationsudvalget
Mette sidder med som afløser for Anna Christina Marcelino (Elbæk). Sekretærerne mødes
stadig men behovet for at mødes bliver mindre. Indholdet har været forskelligt men tanken er,
at der skal nytænkes. Et stort behov er stadig erfaringsudveksling og som skal vægtes meget
højt.
Efter gennemgang fra udvalget var den en drøftes af det fremtidige samarbejde indenfor de
forskellige faggruppe herunder det tekniske personale. Kursusudvalget fik nogle forslag til
aktiviteter som kunne være interessante for alle.

4.

Gennemgang af budgetter
Posten på 18.000 til det landsdækkende DM udvalg bliver lagt ind under Idrætsudvalget. Man
undrer sig over, at det er politisk bestemt at regionen skal betale. KW undersøger sagen og
vender tilbage.
Gymnastik får det samme beløb.
Musiktræf får lidt flere penge for at få en bedre lyd.
Der lægges op til at musikarrangørerne sætter sig sammen og evt. finder fælles fodslag og evt.
kan forhandle bedre lejeaftaler på eks. lyd.

Kursusudvalget forhøjes med en lille smule.
5.

Evt.

Jan undersøger hvem der skal afholde næste skolebestyrelsesmøde og hvor der skal findes en
repræsentant. Hellebjerg har efterfølgende taget opgaven på sig og melder om ovenstående.

