
 

 

1. Godkendelse af dagsorden (B - 5 min) Kitty Gamkinn kan ikke godkende dagsorden, da 
hun mangler bilag til pkt. 3 - udtalelse fra Ansager 
Byudvikling, Skovlund borgerforening og Skovlund-
Ansager Udviklingsråd, samt kort over nuværende 
klynger.  

Morten Hansen kan ikke godkende dagsorden ift. 
Pkt. 3 ud fra hvad han vurderer, er for lidt viden og 
indsigt til at træffe beslutning. 

2. Meddelelse fra formanden (O - 20 
min) 
 

Intet at føre til referat. 

3. Skal Skolebestyrelsen anmode 
Byrådet om at skifte klynge? (D/B – 
10 min.) 
 

Punktet drøftes. 

Kitty ønsker at der skiftes klynge-samarbejde 
til Ølgod/Tistrup. 

Der stemmes om punktet: 

2 stemmer for anmodningen. Marianne vil have 
ført til referat, at hun stemmer for, da emnet 
ikke er blevet fremført ordentligt. 

6 stemmer imod anmodningen. 

3 undlader at stemme.  

Det føres til referat, Jonna har undladt at 
stemme, da hun har et ønske om at spørge alle 
forældre på Ansager skole inden sådan en 
beslutning skal træffes. 

4. Budget 2021 (D/B – 30 min.) 
- Drøftelse af budget 2021 med henblik 
på godkendelse. 

(Se bilag: Budgetforslag skole, Budgetforslag SFO, 

Budgetforslag Juniorklub, Fremskrivning af løn). 
 

Budgettet gennemgås 

Skolebestyrelsen er orienteret om at budgettet 
tager udgangspunkt i den forventede 
økonomiske ramme pr. 5/9-21 

Budgettet godkendes under forudsætning af at 
de materialer, der er fremlagt i dag fremsendes 

Møde i Skolebestyrelsen  
 
Onsdag, den 24. februar 2021 kl. 16.00 - 18.00 – virtuelt  
 
Referent:  Vibeke Vind / Helle O’Connor 
Deltagere:  Deltagere: Michelle Nielsen, Jonna Laursen, Brian Falk, Morten Hansen, 
Kitty Gamkinn, Marianne Ahlers, Michael Jørgensen, Ida Jørgensen, Simon 
Petersen, Vibeke Vind, Jens Skouboe,  Helle O´Connor, Michelle Christensen 
Fraværende:  



til skolebestyrelsen sammen med referatet 
senest i morgen torsdag d. 25/2-21 

Kitty ønsker at vente med at godkende 
budgettet indtil hun har det på skrift. 

5. Årsresultat og Budget (O – 30 min.) 
- Orientering årsresultat 2020 
- Status på budget januar 2021 
 

 
 

 
(bilag: Budget 
m.  
 

forbrugsprocent jan. 2021, Budgetoverførsel 2020) 
 

 
 
 
 

Klasse Antal elever 

0A 12 

1A 22 

2A 14 

3A 15 

4A 15 

4B 13 

5A 21+2 

6A 20 

7A 13 

8A 15 

9A 19 

I alt 179+2 

Årsresultat og budget gennemgås. 

Der forespørges om børnetal for JK og SFO kan 
fremlægges sammen med budgettet 
fremadrettet.  

 

 

6. Godkendelse Referat (B – 5 min) 
Godkendt. 

7. Evt.   

 


