
Bestyrelsesmøde Referat 

11. november 2021 

 

Pkt. Emne Tid 

  0 Formalia 

 

Fremmødte: 

Mady, Mille, Elisabeth, Caroline, Audrey, Betricia Rie, Laura, Vilma 

og Nikolaj 

10/19 bestyrelsesmedlemmer. 

 

Referat: 

Da der ikke var sendt nogen dagsorden ud en uge før, beslutter 

bestyrelsen at udforme dagsorden i fællesskab og godkender den i 

fællesskab. 

 

Indstilling: 

Mille er indstillet til ordstyrer 

Elisabeth er indstillet til referent 

Dagsorden bliver udformet og indstillet til godkendelse 

 

Beslutning 

Mille er enstemmigt valgt til ordstyrer 

Elisabeth er enstemmigt valgt til referent. 

Dagsorden er enstemmigt godkendt. 

 

 



  1 Årshjul 

 

Der har været forvirring om behandlingen og vedtagelsen af 

årshjulet på sidste møde. Elisabeth og Mille indstiller til, at det 

revideret årshjul genbehandles sf bestyrelsen, og indstilles til 

godkendelse igen.  

 

Indstilling 

Det revideret årshjul er indstillet til godkendelse 

 

Beslutning 

Det revideret årshjul er enstemmigt godkendt 

 

  2 Rie vil fortælle noget 

 

Indstilling 

Rie meddeler, at hun trækker sig som bestyrelsesmedlem og 

lokalformand for Nordvest Sjælland fra dagens udgang d. 11/11. 

 

  3 Lidt om hele situationen 

 

Referat 

Der er et ønske om, at der kommer afklaring på det, der er sket det 

seneste stykke tid. Bestyrelsen stiller spørgsmål, der bliver afgivet 

svar på. 

 

  4 Gennemgang af halvårsberetning 

 

Referat 

Mille læser sin halvårsberetning op og stiller den åben for tilføjelser 

og kommentarer. Der er ikke nogen indsigelser eller inputs til den. 

 

   5 Udtalelser 

 

Referat 

 



Der skal koordineres, hvem der er fortaler for hvilke udtalelser.  

Modtagerklasser – Audrey 

Ja tak til gratis skolemad – Mille 

Viden om handicap/service dyr i skolen som en naturlig de l af 

undervisningen -. Laura 

Repræsentation af minoriteter i undervisningsmateriale – Elisabeth 

Skolerne skal sætte de rette IT-værktøjer til rådighed - Caroline 

 

De resterende udtalelser bliver vendt i morgen, så der også er flere 

bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed for at melde sig som 

fortaler for en udtalelse. 

6 Evt 

 

Referat 

Laura kommer lidt senere til LK. 

Vi koordinerer tid til at vende resterende udtalelser og finde fortaler 

for dem dagen efter. 

 

 


