SVS Bestyrelsesmøde 03.07.2016.

Tilstede:
Fedor Steeman, Malene Jørgensen, Britta Rosen Bendixen
Afbud fra:
Gitte Nelting Jepsen, Jesper Gammeljord Stier
Adresse: Skarkær 146, Skarrev, 6200 Aabenraa
Dagsorden:


Siden sidst:
o Der er kommet svar fra ombudsmanden, der vil kommentere på Kruså-sagen i
September
o Referat af mødet hos Borgmesteren, hvor Borgmesteren udtalte, at:
a) Pædagogseminariet var for dyrt for kommunen at købe ( og på efterfølgende
byrådsmøde, blev det besluttet, at kommunen vil byde på bygningen....)
b) At der skal holdes en god tone og at han kunne vælge at lukke skolen hvis
kritikken fortsatte
c) At han ikke vil tage hensyn til de elever der ikke bor i kommunen
d) At Kruså er ligeså centralt beliggende i kommunen som Aabenraa ( ja, men
ikke i forhold til tilbudene i Aabenraa)
o Gert Nordklitgaard har været så venlig, at sende en opdateret rapport vedr.
Skimmelsvamp undersøgelse på Kruså Skolen. Fedor lægger den ud på
bestyrelsens Fb side og på hjemmesiden.



Fordeling af kommende opgaver:
o Kontakt til pressen: Fedor
o Opdatering af hjemmesiden: Fedor
o Referater lægges ud på hjemmesiden: Fedor
o Udsende dagsorden inden hvert møde: Fedor
o Aktindsigt i bl.a kommunens køb af pædagog seminariet på DR.
Margrethesvej: Malene
o Holde os opdateret igennem dagspressen mv.: Malene
o Referater: Britta

o Opdatere den offentlige Fb side for SVS: Britta:
o Opdatering af medlemmer og medlemsindbetalinger, venlige påmindelser om
indbetaling: Kasserer/Pia


Fælles front:
o Vi skal arbejde på at alt hvad vi hver især udtaler os om indeholder samme
elementer. Derved sikrer vi os større gennemskuelighed, ensartethed og
troværdighed



Fremtiden:
o Både Jesper og Fedor har luftet ideer om et alternativ til skolegang på den
fremtidige Fjordskole i Kruså. Jesper har nævnt en form for privatskole og
Fedor muligheden for fjernundervisning på Pc. På mødet blev der på mini
brainstorm endvidere nævnt den gamle Sofiedal Skole, der nu er billigt til
salg.....



Fremmøde:
o For at øge og stabilisere fremmøde til bestyrelsesmøderne er det aftalt, at vi
fremover fastsætter mødedatoer et stykke ud i fremtiden, således, at alle har
mulighed for at reservere timerne til møderne. Det er vigtigt at melde til og
fra til møderne inde på vores bestyrelses Fb side, da der reserveres lokaler,
laves kaffe og købes kage, frugt mv. for bestyrelses-medlemmernes egne
penge. Møderne afholdes på skift på ugens 4 første hverdage. Alle møder
holdes i lige uger, da Jesper har meldt ud at han kan deltage disse uger.
Følgende datoer er fastlagt:
Mandag: 5. September 19.00-21.00
Tirsdag: 29. November 19.00-21.00
Onsdag: 25. Januar 19.00-21.00
Torsdag: 30. Marts 19.00-21.30 (Årlige generalforsamling)Vigtigt, at
alle kommer!!!!
Mandag: 29. Maj 19.00-21.00

Til slut:


Foreningen SVS:
o Foreningen har underskud da dem der har meldt sig ind ikke alle har betalt
kontingent og banken har opkrævet gebyr for, at oprette vores konto. Som
nævnt ovenfor, skal der sendes venlige påmindelser ud
o Bestyrelsen gør et stort arbejde og har et budskab, der gerne skal nå langt ud.
Vi opfordrer derfor til, at man deler de relevante oplysninger om skolen, byen
og SVS, så flere vil støtte og bakke op om vores fælles projekt: Fjordskolen og
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dens inkludering i Aabenraa, hvor alle tilbud til børn med specielle behov
findes.
Referent: Britta Rosen Bendixen
Vedlagt plantegning hvor pædagogseminariet er nævnt som
”udviklingsmulighed”?????
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