Emner drøftet på bestyrelsesarbejdsmøde 21. februar 2013
1.

Der arbejdes fortsat med at forbedre kantinedriften. Flere tiltag iværksættes primo 2013 og blandt andet slås køkkenet
på kostskolen sammen med kantine, således at ledelsen fremadrettet varetages af kokken på kostskolen. Tiden vil vise
om tiltagene vil friste eleverne og om der er opbakning hjemmefra til at handle i kantinen frem for ude i byen.

2.

Budget for 2013 blev forelagt bestyrelsen i december måned. Nyt udkast blev forelagt bestyrelsen. Det budgetterede
resultat udviser p.t. et resultat på 0,5 mkr. Desuden fremlagdes et budget for cashflow for 2013 samt
risikoberegninger på elevoptag og den økonomiske effekt heraf. Det blev besluttet, at rektor skulle finde nogle
besparelser og fremsende et nyt udkast til bestyrelsen snarest muligt.

3.

Det er besluttet, at opgradere uddannelsen af førstehjælp på hele skolen. Der foretages i dag løbende uddannelse i
førstehjælp hos lærerne. Nu er det besluttet at afprøve et pilotprojekt i de to 2. klasser, hvor også eleverne skal
igennem et førstehjælpskursus. Udover den direkte effekt ved kendskab til førstehjælp viser undersøgelser også, at
dette også vil have en positiv effekt på kammeratskabet i klassen. Såfremt vi høster gode erfaringer med pilotprojektet
vil vi fortsætte med de øvrige klasser over en periode.

4.

I 2012 afholdte bestyrelsen og ledelsen en strategidag. Dette ønsker vi at fortsætte med og udvider i år
deltagerantallet, således at også mellemledere skal deltage i arbejdet. I år vil der blive arbejdet med opfølgning på
skolens nye strategi samt risk management.

5.

Det er besluttet, at skolens rektor samt kostskolens souschef skal foretage en rundrejse til østen og USA med henblik
på fremadrettet at styrke elevoptaget på kostskolen, som i dag er en væsentlig økonomisk faktor for hele BK. Denne
rundrejse foretages i 2. halvår af 2013.

6.

Der blev foretaget en gennemgang af årsregnskabet for finansåret 2012. Årsregnskabet udviser et resultat på 0,3 mkr.,
hvilket er tilfredsstillende.

7.

Skolens ledelse har i nogen tid haft dialog med udbydere af varme med henblik på at optimere driften på dette
område. Det besluttet at indgå en 2-årig aftale med HMN, som p. t. har det mest fordelagtige tilbud til BK.

Såfremt ovennævnte giver anledning til spørgsmål eller kommentarer er I velkommen til at kontakte rektor eller bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

