Referat bestyrelsesmøde
Torsdag den 6. oktober 2016
Kl. 19.00 til 21.30
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Marie Volf, Mette Marie Richardt, Lisbeth Lausten Bang,
Casper Due, Mads Papsø, Mette Alstrup, Mai-Britt Nollin og Maria Fredberg (referent)
Fraværende: Camilla Brix

1. Sang, valgt af Mette Marie (10 min.)
2. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.)
3.
4.
5.
6.

Vi rykker rundt så pkt. 9. Planlægning af bestyrelsens aften bliver det sidste punkt.
Bussen v. Lene og Ole (20 min.)
Bussituationen blev drøftet, idet det ikke har været muligt at finde en ny buschauffør.
Punktet kommer på til bestyrelsens aften samt næste bestyrelsesmøde.
Godkendelse af børnehavens vedtægter (5 min.)
Børnehavens vedtægter blev godkendt.
Tilbagemelding fra kursus v. Lisbeth og Mai-Britt (20 min.)
Lisbeth og Mai-Britt gennemgik slides fra mødet.
DGI gavefond (5 min.)
Sedlen til omdeling er nu printet og vi fik lige tilføjet senest indbetalingsfrist 31.12.2016.
Uddelingen af sedlerne blev også besluttet.
Marie og Casper tager bygaden og første del af holmmøllevej.
Lisbeth deler ud på stikvejene på bygaden.
Camilla deler ud i Serup.
Mads og Thorsten tager resten i Lemming.
Friskolen og børnehaven uddeler printet flyers med indsamling til Byhaven til
eleverne/børnene.
PAUSE (5 min.)

7. Strategi for dem der udebliver fra arbejdslørdage/hovedrengøring (20 min.)
Vi har modtaget en forespørgsel fra vedligeholdsudvalget ang. muligheden for
opkrævning fra familier der udebliver fra hovedrengøring og arbejdslørdag. Punktet
kommer på igen senere.
8. Kommentarer og efterfølgende godkendelse af kommissorierne for alle udvalg, forud
for Bestyrelsens aften (15 min.)
Vi gennemgik kommissorierne og fik tilføjet vores kommentar og rettelser. Lisbeth tog
notater og skriver kommissorierne rent forinden bestyrelsens aften.
9. Planlægning af Bestyrelsens aften torsdag d. 27/10 kl. 18.30-20.30 (20 min.)
a. Dagsorden til Bestyrelsens aften
– vi fik planlagt punkterne og Lisbeth sender efterfølgende rundt til godkendelse
forinden Bestyrelsens aften.
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b. Nyreviderede udvalgslister fra Camilla. Passer antallene i de forskellige udvalg?
Der er akut mangel på medlemmer i tombolaudvalget. Derudover mangler der
også medlemmer i arrangementsudvalget. Forslag til at de nye forældre fra
børnehaveklassen, som ikke allerede er i et udvalg, kommer i tombolaudvalget.
10.Orientering fra udvalgene (10 min.)
a. Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt
b. Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg – Mette
c. Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads
d. Græsslåning – Camilla
11.Evt. (10 min.)
Mads tilføjer: Poul Erik Papsø har tilbudt at sælge juletræer og give Friskolen halvdelen af
pengene. Et juletræ koster 150 kr. og han giver så skolen 75 kr. pr træ der sælges.
Sikke et flot tilbud . Det kommer i ugebrevet og der kommer et opslag på forældreinfo-tavlen i
børnehaven.

Kommende bestyrelsesmøder:
November: torsdag d. 3/11
December: torsdag d. 1/12
Januar: torsdag d. 5/1
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