Referat bestyrelsesmøde
Tirsdag den 9. juni 2015
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Bodil Kejser, Lisbeth Lausten Bang, Casper Due, Camilla Brix
(deltager indtil kl. 21.45), Mads Papsø, Mette Alstrup, Mai-Britt Nollin og Maria Fredberg
(referent).

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra april og maj (5 min.)
Punktet: Måltal og ”ligestilling” blev tilføjet dagsordenen. Punkt 10 rykkes frem til
pausen, så vi kan få taget et billede af bestyrelsen mens alle er repræsenteret.
April – og maj referaterne blev godkendt.
2. Reetablering efter fjernelse af ABC pavilloner v. Hanna (15 min.)
ABC-pavilloner har efter fjernelse af den gamle børnehave proppet vand, kloak og strøm.
Strømmen bør fjernes snarest da det kan udgøre en farerisiko. Ole foreslår at vi
kontakter Tikma, som kan fjerne strømmen.
Fibernet har i dag udført gravearbejde – tilsyneladende for at fjerne internetforbindelsen
ved den gamle børnehave.
Fjernelsen af den gamle børnehave har efterladt et stort hul, hvori der står vand.
Personalet i børnehaven har opsat afskærmningsbånd for at afskærme område, men det
er ikke en holdbar løsning, da det let kan gå i stykker. Vi skal have udfyldt hullet.
Lisbeth påpeger at vi bliver nødt til at vente på vandet i hullet synker inden vi kan
påbegynde påfyldning af hullet.
Langs hegnet ind mod Jørgen Lassen er der for meget ral på og det ral der er for meget
vil vi fylde i hullet. Brian Bille og Martin Rasmussen har tilbudt at hjælpe med denne
opgave. Vi aftaler at Brian og Martin skal koordinere med Henrik Skov.
Hanna spørger om Brian Bille også kan fjerne lågen. Hanna vil gerne have nogle af de
store sten fra den gamle legeplads flyttet med over til den nye legeplads.
Lene og Ole: Forhegnet skal fjernes og ryddes.
Ole: Vi lukker indgangen ind til TR-biler med et rionet-hegn, så al færdsel ad denne vej
ophører. Foreslår at vi får plantet nogle bøgetræer. Hvis man vil undgå at krydse vejen
henne ved indkørslen ind til BH og skolen, kan man i stedet gå ind ved transformatoren –
som også er offentlig vej og hvor kommunen slår græs, så der er en sti.
Hanna har aftalt med Lars Elsborg at han slår græsset på den gamle legeplads indtil han
hører nærmere.
Sandkassen, dækkende og røret i volden bliver.
3. Prisregulering i forhold til forældrebetaling i BH v. Hanna (15 min.)
Vi drøftede en pristalsregulering for forældrebetalingen i børnehaven. Vi synes at det er i
orden at foretage en pristalsregulering, idet vi alle er af den opfattelse at vi har en rigtig
god børnehave og derfor også vil betale en merpris for de ting vi tilbyder i vores
børnehave. Samtidig ligger vi os op at Silkeborg kommunes politik, da de også årligt
pristalsregulerer i deres daginstitutioner.
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Hos os har vi følgende takster: Deltidsplads (op til 30 t./ugnt,) 1.558 kr. Fuldtidsplads (op
til 45 t./ugnt,) 2.008 kr.
Mads spørger til en kostordning.
Ole: Vi er blevet skåret i statstilskuddet.
Det besluttes enstemmigt at vi skal vil foretage en pristalsregulering årligt.
Vi læner os op af statens pristalsregulering.
Den 1. prisstigning bliver 1. januar 2016. Vi foretager en pristalsregulering så taksten fra
1. januar 2016 bliver: Deltidsplads (op til 30 t./ugnt,) 1.590 kr. Fuldtidsplads (op til 45
t./ugnt,) 2.048 kr.

4. Gavefond og pengeindsamling (15 min.)
Lisbeth: Marie Volf har spurgt i borgerforeningen og de vil gerne være med til at lave en
gavefond gennem DGI. Vi i bestyrelsen skal finde ud af hvad der skal stå i flyeren. Vi
søger om midler til klatretårnet ”Fitness play”.
Mette kontakter PR-udvalget og Camilla kontakter Christina Skovby Nielsen og spørger
om de vil være behjælpelige med at lave gavefond-flyeren.
Mai-Britt foreslår at vi skal have en sponsortavle, da det kan være af betydning.

5. Ansættelsesudvalg i bestyrelsen v. Lene og Ole (10 min.)
Lene: I ansættelsessituationer kan det gå meget hurtigt og derfor kan det være
fordelagtigt at have et ansættelsesudvalg.
Ansættelsesudvalget består af: Lisbeth, Casper, Mads, Camilla, Mette og Mai-Britt.
6. Udvalgsskrift i forbindelse med indmeldelsesblanket v. Lene og ole (15 min.)
Det blev drøftet hvordan oplysningerne omkring udvalgene skal informeres ud til
forældrene.
Camilla fortæller om udvalgene til forældremødet i BH-klassen og det beskrives kort i
sommerbrevet fra Bodil.
Ole: Forslag om følgefamilier og hvordan får vi det udarbejdet så det implementeres
bedre.
Mai-Britt: Forslag om at der i hver stamgruppe vælges to forældre der ved hvad der skal
gøres hvis der kommer nye børn og forældre – en slags handleplan.
Kl 20.45 - 5 Min Pause

7. Orientering fra udvalg (20 min.)
Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt
Busrute – og evt. ændringer: Der er ikke kommet forslag til ændringer. Lars og Ole har
gennemgået ruten i forhold nye og afgående elever og den eksisterende rute bibeholdes.
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette
Datoen for sensommerfesten er den 18. september 2015. Mette vil tage med næste gang
der er møde i arrangement-udvalget.
Lene: Lejrskole-udvalget har lavet varm mad til den besøgende friskole til to dage. Det
besluttes at der til hver madlavning skal være min. to personer – i alt min. 4 personer laver
mad.
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Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads
a. Status på det nye skur mht. taget.
Der mangler skrålister til taget, inden dette kan færdiggøres.
8. Mødetidspunkt til bestyrelsesmøder (10 min.)
Kl. 19.00 – 6 stemmer
Kl. 19.30 – 3 stemmer
Vi mødes fremover den 1. onsdag i måneden kl. 19.
Næste møde er dog kl. 19.30 den 19. august.
9. Siden sidst (20 min.)
a. Status på fonds ansøgninger.
Lisbeth gennemgik budgettet for byhaven. Vi skal huske at tilføje at etableringen er
på begyndt og der er lagt 600 m2 fliser.
b. Opfølgning på arbejdslørdage og det arbejde som mangler i forbindelse med den
nye børnehave.
Der var god stemning til begge arbejdslørdage.
Fliseprojektet er næsten i mål, og der ligger utrolig mange timer bag.
Lemming Hegn kommer i morgen og fortsætter hegnsætningen.
Boas m.fl. arbejder videre på legepladsen mht. gyngestativ, edderkoppenet og
flytning af knasten.
Casper kontakter Ulrik Karberg ang. arbejdsaftalen.
10.Foto af bestyrelsen, hvis alle medlemmer er tilstede (5 min). Der blev taget billede af
bestyrelsen i pausen.
11.Evt. (10 min.)
a. Måltal og ligestilling. Bestyrelsen tilstræber at der er en ligelig fordeling af mænd
og kvinder.
b. Kommissorierne.
c. Lokalbladet med deadline 1. august. Det er bestyrelsen der skal skrive til
lokalbladet denne gang. Lisbeth og Casper skriver artiklen.
d. Bestyrelsesmedlemmer og rengøring – kommer på næste møde.

Næste møde: 19. august 2015 kl. 19.30

Side 3 af 3

