
Dagsorden og beslutningsreferat af ekstraordinært bestyrelsesmøde  

d. 20/10-20 kl. 19 

 

Deltagere under punkt 1, 2, 3 og 4: Helene Overgaard, Camilla Aaboe, Esben 

Ottesen, Christina Bjernå, Martin Tilsted og Sussie Madsen 

Deltagere under punkt 5 og 6: Helene Overgaard, Camilla Aaboe, Adrian Chifor, 

Esben Ottesen, Christina Bjernå, Martin Tilsted og Sussie Madsen 

Deltagere under punkt 7: Helene Overgaard, Camilla Aaboe, Esben Ottesen, 

Christina Bjernå & Martin Tilsted. 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af ordstyrer 

2. Underskrivelse af referat fra sidste møde 

3. Redegørelse for læserbrevet trykt i Sjællandske nyheder 08.10.20 (Christina B) 

(o) 

4. Læserbrev. Hvad gør vi herfra? (d) 

5. Forberedelse til forældremøde (d) Hvem deltager hvilke dage? Hvad skal der si-

ges? 

6. Redegørelse af exit samtaler (o+d) ved Adrian, Christina og Martin. Herefter de-

bat. 

7. Diskussion af exit samtaler (d) Uden ledelsens tilstedeværelse 

 

Referat: 

 

1. Helene valgt som ordstyrer 

2. Referatet blev underskrevet 

3. Christina henviste til læserbrevet indrykket af Adrian, som sidder i bestyrelsens 

mor, der er bosiddende i Esbjerg. Christina anførte det efter hendes mening helt 

uacceptable i at et bestyrelsesmedlem vælger at føre den form for kommunikation 

via pressen, og at Adrians families ageren nu har betydet en shitstorm på sociale 

medier. Man kan frygte, at det vil knække Karmsten som institution, da det vil på-

føre institutionen enorm store omkostninger – både økonomisk og menneskeligt. 

Handlingen udgør en risiko for institutionens overlevelse, da der næppe er nogen 

der vil skrive deres børn op længere, og der må forventes en flugt af eksisterende 

børn. Så Christina og resten af bestyrelsen tager stærkt afstand from alt hvad der 

er foregået. Utilfredshed med ledelsen burde have været diskuteret konstruktivt i 

bestyrelsen, det har et bestyrelsesmedlem efter Christina og bestyrelses mening 

pligt til. Fremadrettet ønskes der en hurtigere information ved den slags hændel-

ser. Mulig vedtægtsændring i forbindelse med samme må drøftes på næste møde. 

4. Lukket punkt 

5. Gennemgang af Martins oplæg. Oplægget rettes til og bruges på kommende for-

ældremøde for alle forældre (1 person pr. familie) d. 27/10-20 kl. 19. I skrivende 

stund er der bekræftelse på booking af Bækkegårdsskolens kantine. Christina 

sender invitation til alle på Famly. Det er kun bestyrelsen der deltager (ikke per-

sonale).  

6. Der blev givet tilbagemeldinger på de exitsamtaler der har været i Karmsten og 

Sussie redegjorde undervejs og var ikke enig i alle de forlagte synspunkter, der er 

ensidigt forlagt. Hele arbejdsforholdet, har løbende været forelagt bestyrelsen. 

Sussie tog kritikken, der blev fremført, til efterretning. Hun udarbejder en person-



lig plan for det kommende arbejde i den forbindelse. Bestyrelsen holdes løbende 

orienteret. 

7. Bestyrelsen debatterende ovenstående uden lederens deltagelse.      

 

 

 
(b) = beslutning skal tages  
(d) = emnet er til debat  
(o) = til orientering  
(u) = udvalg nedsættes  
(u) = der skal nedsættes et udvalg, der skal arbejde videre med dette.  

 

 

Karmsten d. 21/10-20 

 


