INUILI. Bestyrelsesmøde nr. 6. Hjemmeside
Bestyrelsesmøde, tirsdag den 16. december 2014 – telefonmøde.
Deltagere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erik Bjerregaard (EB), formand
Karsten Klausen (KK), næstformand
Ivan Kristensen (IK)
Helge Tang (HT)
Paarnannguaq Tittussen (PT)
Lena P. Fisker (LPF)
Irene Lind Jensen (ILJ), medarbejderrepræsentant
Poul Nørris Christensen (PNC), forstander, sekretær
Anna Marie Knudsen (AMK), uddannelseschef, referent.
Inger R. Sperling, tilforordnet (IRS)

Afbud: Daniel Skifte.
Mødet startede kl. 10.30.
Formanden bød velkommen og takkede forstanderen for et velplanlagt jubilæumsforløb i
forbindelse med bestyrelsesmøde den 29. august 2015. Formanden gav herefter ordet til
forstanderen for en gennemgang af dagsordenspunkterne.
Punkt 1.
Godkendelse og underskrivning af referat fra nr. 5 fra 29. august 2014.
Referatet godkendes, Lena P. Fisker understreger at punkt 1 skal rettes fra B til D-vitamin.
Punkt 2.
Status og vurdering af igangværende projekter og beslutninger.
Bilag 2: Status på visioner for bestyrelsesperioden 2014 – 2017. Ikke imødekomne ønsker skal
gentages i Resultatkontrakten hvert år. Forstanderen skal sikre, at ønsker til udvidelse af kollegiet og
renovering af Perlen er med i Resultatkontrakten for 2015.
I forbindelse med landbrugsuddannelsen og ønskerne om en fiskeriteknologuddannelse skal der
laves en handlingsplan – det er vigtigt at Inuili udnytter de muligheder der eksisterer. Emnet skal
tages op på et møde mellem forstanderen og næstformanden hurtigst muligt.
Punkt 3.
Økonomi.
Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med Inuili’s aktiviteter i løbet af 2014. Med udgangen af
regnskabsåret 2014 er tidligere års underskud udlignet.
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Punkt 4.
Emner til behandling.
Godkendelse af mødedatoer for 2015 således:
•
•
•

Møde nr. 7: 9. april i Narsaq
Møde nr. 8: 24. – 29. september i Danmark, herunder besøg hos samarbejdspartnere
Møde nr. 9: 26. november (telefonmøde).

Punkt 5.
Orientering fra formanden og forstanderen.
Forstanderen skal skaffe materiale fra Food College Aalborg vedrørende dansk reform af
erhvervsuddannelserne. Der er ros fra bestyrelsen til forstanderens beretning.
Formanden er tilfredshed med det månedlige samarbejde med forstanderen. Følgende emner er
blevet drøftet: APV, Samarbejdsudvalg, Sikkerhedsorganisation. Inuili skal leve op til lovgivningen på
disse områder.
Trivselsundersøgelse fra september skal med på næste møde. Der skal foreligge tilbagemelding på
MUS til aprilmødet.
Bestyrelsen understreger, at Inuili skal ligge i toppen hvad angår sundhed. Inuili skal være mere
tydelige i skolens CSR-politik. Ideer: ”Den sunde elev”, salatbar samt ”kunsten at leve med god og
sund mad”.
Punkt 6.
Eventuelt.
Kursusprogram for 2015 skal ud på hjemmeside og GM i november skal fastlægges og offentliggøres.
Ernæringsassistenterne og andre faggrupper kunne også deltage i konkurrencer.
Inuili går en lys fremtid i møde.
Mødet sluttede kl. 12.00.

Referatet godkendt d.

Erik Bjerregaard, formand

Poul Nørris Christensen, forstander
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