Referat fra møde i skolebestyrelsen på Falkonergården d. 11.marts 2014:
Til stede: Henrik Toft Jensen, Trine Veicherts, Lars Rasmussen, Morten Østergård Jensen, Jens Ole
Gaardsted, August Bang, Miranda Døving Beck, Laura Lindahl, Steen Pedersen og Kirsten Cornelius
Helle Buhr Pedersen deltog under punkt 1-3 og Simon Høgenhaven deltog under punkt 3.

Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra mødet d.10. dec. 2013
2) Præsentation af nyt medlem Laura Lindahl
3) Regnskab 2013-revisionsprotokollat og regnskabsopfølgning 4.kvartal 2013 (HB & SH)
4)Orientering om halbyggeri, søgetal, kapacitet og optagelse 2014 (CO)
5) Nyt fra elevrådet (August/Miranda)
6) Evt.
Ad 1) Referatet blev godkendt
Ad 2) Laura Lindahl blev præsenteret: nyt medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse valgt af
Liberal Alliance og tidligere sproglig student fra Falkonergården (2003).
Ad 3) Simon Høgenhaven gennemgik revisionsprotokollatet, der herefter blev underskrevet og herefter
regnskabet. Såvel resultat, likviditet som opgørelse over pengestrømme og kapitalberedskab viser
god økonomi, som kan bruges til at investere i fortsat udbygning af skolen.
Bestyrelsen godkendte herefter regnskabet.
Helle Buhr forelagde herefter regnskabsopfølgningen for 4.kvartal 2013, der blev taget til efterretning.
Ad 4) Halbyggeriet skrider godt fremad – dog er det pt forsinket med 2 uger. Dette skyldtes til dels
fejlberegning med omfanget af jord, der skulle køres væk, hvorefter byggeriet måtte ligge stille 2
arbejdsdage. Det forventes, at mindst 1 uge indhentes. Samtidig er det vigtigt, at skolen kan
afholde eksamen og starte det nye skoleår op til tiden.
Økonomisk oversigt (bilag uddelt på mødet) viser, at økonomien ligeledes styres tilfredsstillende:
meget få udgifter til vinterforanstaltninger og behersket forbrug af penge til uforudsigelige
udgifter.
Trine Veicherts efterlyste en risikovurdering på uforudsete udgifter. Dette er efterfølgende drøftet
med bygherrerådgiver og entreprenør.
Falkonergården har igen haft meget fin søgning, selv om der er orienteret om de nye regler for
optagelse, hvor det kun er afstandskriteriet, der gælder. Der har været fin fremgang til naturvidenskabelige studieretninger, men grundet afstandkriterierne kan denne fremgang kun i mindre grad
opfylde de studieretninger, der ønskes oprettet. (SP uddelte bilag med foreløbige tal for samlede
ansøgere og de 196 nærmeste.)
Ad 5) Elevrådet rapporterede om E-bog-knage og mere lektiecafes ønsker. Elevrådet tager på weekend
d. 14-15. marts, og der planlægges en dag med fremtidsværksted ”Vores Falko”, hvor kreativiteten
kan blomstre, og der forhåbentlig kommer nogle helt nye ideer og forslag fra eleverne.
Den nye hjemmeside integrerer forskellige sociale medier og imødeses med store forventninger.
Ad 6) Bestyrelsen drøftede udbetaling af merarbejdshonorar for rektor.
Bestyrelsen var efterfølgende inviteret til premiere på årets musical og de, der deltog blev godt underholdt.
Ref. 14. marts 2014
Kirsten Cornelius

