Beretning
Der er ikke nogen grund til at vi skal sidde her til midnat så jeg vil prøve at gøre det kort.
Vi har i bestyrelsen arbejdet med mange ting i det forgangne år.
En del af de ting vi har arbejdet med, vil jeg ikke nævne her, da Kent vil komme ind på dem i hans
beretning.
Byggeriet
Det altoverskyggende punkt for bestyrelsen og ikke mindst mig, har selvfølgelig været byggeriet som der
blev givet grønt lys for ved sidste generalforsamling.
Det blev en lang proces før vi endelig kunne stikke spaden i jorden her i januar.
Det blev undervejs – som det desværre ofte er i den branche – dyrere end først antaget.
Det gjorde at vi revurderede projektet og klippede det ned.
Vi vurderede at 2 mill. simpelthen er for mange penge at investere i et køkken som p.t. p.t laver under 200
måltider om ugen.
Den færdige løsning blev at afgrænse byggeriet til 3 etaper af det oprindelige. Det blev større
klasseværelser til 4. og 5. Det blev renoverede omklædningsrum og det blev en ny aula med tilhørende
renoveret hall med nye toiletter og nyt indgangsparti.
Det samlede pris herfor ender i ca. 5.200.000,Når vi var i gang, har vi valgt oveni hatten at lægge nyt tag på fysik-fløjen og på hallen.
Vi valgte at låne de 3 mill og hive resten op af kassen.
Mht til lån, er det så som så med valgmulighederne.
Uagtet at vi har en økonomi der ligger blandt de bedste inden for friskolerne i region midt og uagtet at vi
vælger at finansiere over 40 % selv, havde vi reelt kun en mulighed for at låne penge til projektet.
I tilbuddet lå desuden et krav om at skifte bank – take it or leave it !
Nu hedder vores bankforbindelse Danske Bank.
En meget stor del af finansieringen har Kent sørget for. Vi satte ham til at søge fonde og sponsorater til
byggeriet.
Det er blevet til 800.000,- plus det løse. Det vil Kent også komme ind på.
Som I jo ser omkring jer er byggeriet på sit højeste, og vi kalkulerer med at være færdige til 1. juni.
d. 20. juni samler vi sommerfesterne til en stor invielses-fest.
Det der må komme i anden omgang er:
- Et ordentligt lokale til de kreative fag.
- Et nyt køkken til hjemkundskab og skolemad
- Nyt lokale til 9. klasse
- Og hvad vi så i øvrigt lige har fundet på undervejs ! ….
Men først skal vi lige have en pause.
Skolemad
Vi har snakket skolemad i timevis.
Hvordan kunne vi gøre det bedre, mere indbydende og mere effektivt.
Ikke nødvendigvis billigere, men mere for pengene. Det er Margit der var bannerfører.
Der har været prøvesmagninger og der kan nu betales på nettet OG KONTANT!
Der er blevet opgraderet med nye professionelle køkkenmaskiner.
Vi ved der er mange holdninger til skolemaden. VI vil gerne have en god og frivillig ordning.

I forbindelse med skolemadsordningen har kiosken været på tapetet.
Der sælges over 4000 pizzasnegle og pølsehorn i kiosken. Det synes vi koliderer med skolemaden og derfor har vi valgt
at fra sommerferien sælges der ikke mere pizzasnegle og pølsehorn i kiosken.
Kiosken vil være mælkeordning, salg af drikkevarer og evt salg af brød til dem der at forskellige årsager står i mangel af
en madpakke.
Vi er ikke uvidende om at kiosken har været en indtægtskilde for 7. kl. til udlandsturen. Derfor har vi valgt at
kompensere med 500,- pr elev fremover.
Rengøring
Hovedrengøringen er jo ikke noget nyt, og det er heller ikke noget nyt at det har været en udfordring at få alle til at
være med.
Ved sidste rengøring var der dog melding om fuldt hus. Det er vi rigtig glade for.
Forældre-intra
Det er mit indtryk at det er ved at være på plads som en måde at kommunikere på .
Vi vil gerne minde om at den skrevne kommunikation let kan slå hårdere end den talte. Derfor henstiller vi til at
utilfredshed fortsat ytres direkte til de inplicerede parter ansigt til ansigt eller pr. telefon. Det skal Intra IKKE bruges til.
Børnehaven Uhrskoven
Som de fleste har bemærket har vi i den forløbne tid haft en føler ude ved kommunen for at undersøge muligheden
for at overtage børnehaven Uhrskoven fra Ikast-Brande Kommune. I forlængelse heraf har der været afholdt møder
med bestyrelsen og personalet fra børnehaven hvor ideen har været vendt.
Det er en generalforsamlingsbeslutning hvis vi skal overtage børnehaven. Derfor har vi senere et punkt under
indkomne forslag.
Skolepenge
Sidste år meldte vi ud, at vil for at imødekomme genopretningspakkens konsekvenser for skolens økonomi ville hæve
forældrebetalingen ekstraordinært 5%.
Som I vil høre senere, er det gået lang bedre med økonomien end budgetteret og derfor dropper vi de 5% i det
kommende år.
Til sidst vil jeg bare sige:
Det har til tider været arbejdskrævende men det har været en fornøjelse at forvalte jeres skole – Uhre Friskole
Vi føler i bestyrelsen at vi er en del af en succeshistorie.
Tak

