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Referat fra Forældrekredsmøde den 16.09.2020
Formand for Vinderup Realskoles bestyrelse, Anette Frederiksen, bød velkommen og introducerede Susanne Tang, koordinator for tobaksforebyggelse, Center for Sundhedsfremme og forebyggelse, Holstebro Kommune.
Susanne Tang gav et meget interessant og informativt foredrag om nikotinafhængighed, cigaretter, snus, e-cigaretter m.v., herunder disses påvirkning af de unges hjerner, og øvrige helbredsmæssige følger. Susanne Tang gav endvidere anbefalinger om, hvad man som forældre kan gøre
for at forebygge den unges rygestart.

Herefter indledtes forældrekredsmødet i henhold til indkaldelsen hertil.

1) Valg af dirigent.
Peter Møllnitz blev i henhold til bestyrelsens forslag valgt som dirigent. Peter Møllnitz overtog herefter taktstokken, konstaterede at forældrekredsmødet var indkaldt i henhold til
skolens vedtægter og med behørigt varsel. Der var ingen indvendinger til mødets dagsorden.
2) Formand for bestyrelsen, Anette Frederiksen, aflagde beretning om bestyrelsens virke i de
forgangne to år siden sidste forældrekredsmøde med nedslag på enkelte begivenheder –
særligt fejringen af skolens 100-årige jublæum, udskiftning af dele af skolens tag, tiltag omkring videoovervågning af skolens område og baggrunden herfor, indkøb af PC’ere til skolens elever, nye smartboards og ikke mindst ros til skolens ledelse og personale for den solide indsats under Covid19-nedlukningen.
Beretningen blev godkendt af de fremmødte.
3) Næstformand i bestyrelsen, Jakob Skovbakke, fremlagde den reviderede og godkendte årsrapport til orientering.
Der var ingen bemærkninger hertil.
4) Næstformand i bestyrelsen, Jakob Skovbakke, forelagde det vedtagne budget til orientering.
Der var ingen bemærkninger hertil.
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5) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der var to afgående bestyrelsesmedlemmer, Kirsten Bæk og Jens Work Kristensen. Begge
fik af formand, Anette Frederiksen, tak for indsatsen i de forløbne år.
Der var tre kandidater, der stillede op til bestyrelsen: Lene Brøndum, Gitte Gade og Karina
Søndergaard.
Efter skriftlig afstemning havde Lene Brøndum fået 5 stemmer, Gitte Gade 6 stemmer og
Karina Søndergaard 8 stemmer.
Gitte Gade og Karina Søndergaard trådte således ind i bestyrelsen.
6) Som suppleanter blev valgt Lene Brøndum og Vinni Flæng.
7) Der var ingen indkomne forslag
8) Valg af tilsynsførende:
I henhold til bestyrelsens indstilling blev Tom Søndergaard, tidligere skoleleder på Rønde
Privatskole, valgt som tilsynsførende for Vinderup Realskole. Tom Søndergaard har på forhånd meddelt, at han stillede sig til rådighed som tilsynsførende.
9) Eventuelt
Der blev spurgt til, hvordan skolen ville forholde sig/forholder sig til den situation, at der
findes snus på skolen. Birgitte Holm redegjorde herfor, herunder at man er meget opmærksom på, om det skulle forekomme, og løbende arbejder med det.

Vinderup, den 16.09.2020
Charlotte Pors, referent

Godkendt af dirigent
____________________________
Dato

______________________________
Navn
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