Referat bestyrelsesmøde
Torsdag den 02. november 2017
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Marie Volf, Lisbeth Lausten Bang, Casper Due, Mads Papsø,
Mette Alstrup, Mai-Britt Nollin, Camilla Brix (referent) og Maria Fredberg.
Fraværende: Erling Bossen.

1. Sang, valgt af Camilla Brix (10 min.)
2. Godkendelse af dagsorden og referater fra sept. og okt. (5 min.)
Der er skrevet punkter på til evt. på dagsordenen.
Referater er godkendt.

3. Status på bussen mm. (20 min.)
-

Legekammerater til busbørn ifht ledige pladser.
Vi kan ikke tage ansvar for legeaftaler, og Stig skal kunne lægge busruter
sammen. Det har ikke noget at gøre med at legekammerater ikke betaler til
bussen. Mette svarer på e-mail i forhold til indsendte ønsker og forslag vedr.
legeaftaler og ledige pladser.
- Procedure for ikke fremmødte/afmeldte børn til de forskellige busruter?
Vi fastholder det der er skrevet ud i nyhedsbrevet og nævnt til bestyrelsens aften,
og vi forventer stadig en afmelding, inden kl. 7.00. Det er til stor frustration for
Stig at han pga. manglende tilbagemeldinger ikke kan slå ruterne sammen og
derfor ofte kører med en halvtom bus.
Ønske indsendt ifht bus ruten
Vi fastholder den nuværende busrute.
Ligesom ved den gamle bus kan busbørnsforældrene hvert år inden d.1. april,
indsende ønsker om ændringer af busruten til næste skoleår.
4. Ledervederlag for 2018 (10 min.)
Et enstemmigt ja.
5. Børnehaven (15 min.)
- Forældrebetalingen ifht pristalsreguleringen samt busbetaling pr. 1/1 2018.
Der bliver en betaling på 10 kr. pr. familie om måneden, til brug af bus. Dette er
en nedsættelse fra 18 kr. til 10 kr.
Det vedtages at pristalsreguleringen bliver på 2 % hver år ligesom på Friskolen.

6. Ny tilsynsførende efter næste års generalforsamling? (10 min.)
Lene og Ole er opsøgende på nye kandidater. Og punktet kommer på igen.
7. Cykelløb 2018 (15 min.)
Det vedtages at vi skal have cykelløb igen onsdag den 6. juni 2018.
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Vi sætter en ny dato til et møde, omkring cykelløb. Forberedelsen skal startes før end
ved sidste cykelløb.
Vi forhører omkring i andre byer, hvordan de holder deres cykelløb.
Fonds og PR-udvalget, inviteres med til et cykelløbs møde.
PAUSE (5 min.)
8. Evaluering af Bestyrelsens aften samt gennemgang af alle udvalg (30 min.)
Vi evaluerede Bestyrelsens aften og drøftede nye forslag.
- Gennemgang af referatet samt ønsker fra Bestyrelsens aften
Ønsker om et busmøde.
Ønske om forældrefolder.
Tilbygningen.
Tydeliggørelses af hvad indebærer Bestyrelsens aften.
Vedtægter.
- Gennemgang af møder med alle udvalg
PR: Ditte, Peter, Tina og Kannika, første møde d. 14. nov. busreklamer.
Fonds: Marie, Dorte, Lars, der var tale om at få en ny tegning af Byhaven, møde d.
8. nov.
Arrangementsudvalget: alle var der undtagen 2, der er lavet lister om tovholder,
der blev lavet en tråd på Facebook, der bliver også lavet liste over kagebagning,
og man bytter indbyrdes.
Tovholder skal skrive omkring den aktivitet til ugebrevet.
Tombola: manglede 3, Helle fortsat et år, deadline for indsamling, lidt mere
struktur på det hele, lister bliver løbende opdateret.
Legeplads og vedligehold: De er godt i gang og det kører rigtig fint. De øver sig
også i at kommunikere ud, så det ikke kun er Tordenskjolds soldater der får
info/beskeder. Sanne Mai står for opretning af gruppe i Messenger.
Bygge: Jeppe fortsætter som formand, de gik sammen med vedligehold, for at
hjælpe dem, da der ikke er så meget lige nu.
-

Nyreviderede udvalgslister. Skal listerne ligge på hjemmesiden?
De hænger på opslagstavlen på gangen ved siden af køkkenet.
- Gammelt forslag fra Dorthe Leth ang. udvalgsreferater i nyhedsbrevene.
Dette er besluttet, således at alle udvalg får skrevet lidt om hvad der sker i
udvalgene, gang til gang.
Lene skriver i ugebrevet at der skal referater ud fra bestyrelsens aften.
9. Rengøring ved udlejning af skolen (20 min.)
Dette punkt kommer på igen.
10.Uddelegering af opgaver (10 min.)
- Redigering af kommissorier: Camilla og Casper
- Redigering af kommunikationsvejen: Lene og Ole, Maria, Lisbeth, Marie
- Påbegyndelse af vedtægtsændringer samt ændring i forretningsordenen:
Hanna, Lene og Ole.
11.Velkomstfolder: herunder følordning, forældreråd og nye familier: Maibritt sammen
med Kirstine og Louisa
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12.Rengøring ved udlejning af skolen (30 min.)
Alle skal komme med et udkast til mødet i januar.

13.Evt. (5 min.)
Dagsorden skal ud, så den kan komme i ugebrevet inden bestyrelsesmødet.
Juletræssalg samme procedure som sidste år. Mads Papsø´s far.

Kommende bestyrelsesmøder:
December: 7/12
Januar: 4/1 2018
Forældrefest: 27/1 kl. 18.00
Februar: 1/2 ??
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