Referat fra bestyrelsesmøde
Torsdag den 07. september 2017
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Lisbeth Lausten Bang, Casper Due, Mads Papsø, Mette Alstrup, Mai-Britt Nollin,
Maria Fredberg(referent) og Louisa Toft Vester.
Fraværende: Camilla Brix, Hanna Lund Petersen, Marie Volf og Erling Bossen.

1. Sang, valgt af Casper Due (10 min.)
2. Godkendelse af dagsorden og MANGE referater (10 min.) Punkt 5 udskydes til næste

3.

4.
5.
6.

møde grundet Hannas fravær. Tavshedspligten nævnes, idet Louisa (suppleant) er med
for første gang. Vi snakker om vi skal have punktet ”siden sidst” på igen. Alle referaterne
er langt om længe underskrevet og kommer efterfølgende på hjemmesiden.
Status på bussen mm. (20 min.)
Herunder busbetaling, busudvalg, salg af gammel bus?
Busafregning blev talt igennem og opkræves fremadrettet sammen med skolepengene.
Beløbet fremgår af referatet fra juni 2017. Der afregnes som tidligere besluttet: 200 kr.
pr. busbarn og dernæst 100 kr. for søskende – dvs. maks. 300 kr. pr. familie.
Der er styr på alt papirarbejdet og attester.
Stig har nævnt at det er meget svært for de små børn at komme op i bussen og han
anbefaler at vi får sat et trin på. Søren Nollin kører til AutoA i Randers i uge 42 og får
monteret et trinbræt.
Busudvalget: Vi taler om hvilke arbejdsopgaver der er tilbage, nu hvor den store bus er
afskaffet. Stig står for at introducere vikarerne i ruterne m.m. Kommer igen senere under
pkt. 6.
Stig og René styrer vedligeholdelsen af bussen.
Den gamle bus blev solgt til en mand ved navn, Gynter Christensen og vi fik 30.000 kr. for
den.
Kvartalsvis budget kontrol og revision for både børnehaven og skolen (20 min.
Ole orienterer om budget kontrol og revision og punktet kommer på igen næste gang. Vi
er pr. 5. september 2017 i alt 94 elever, så mange har vi aldrig været før 
Lukkeuger i børnehaven (20 min.) Udskudt til næste møde.
PAUSE (5 min.)
Gennemgang af alle udvalg (30 min.)

Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt
- Evaluering af hovedrengøring lørdag d. 12/8 2017
o Der var ingen øl og sodavand kun vand til frokost. Vi skal have tjekket op på om
drikkevarer fremgår af indkøbslisten, så det ikke sker igen.
o Tidspunktet – skal vi prøve at rykke tidspunktet frem til inden sommerferien.
Herved er der ikke så mange ting at flytte rundt på.
Vi stemmer om hvilken dato der skal være hovedrengøring.
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Det blev flerstemmigt vedtaget at hovedrengøringen flyttes til weekenden i uge
26 dvs. 30. juni 2018.
Tovholder for hovedrengøring i januar? Louisa Toft Vester vil gerne være tovholder for
hovedrengøringen i januar.
Ændringer i kommissorierne for busudvalget? Vi stemmer om hvorvidt vi i bestyrelsen
skal overtage arbejdsopgaverne i busudvalget og nedlægge busudvalget. Det blev
enstemmigt vedtaget at busudvalget nedlægges.
Tombola-scene/drama udvalg. Helle Danielsen vil gerne fortsætte som formand. Katja
Grønne står for indsamlingslisterne.

Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette
- Status på køb ved Tress, DGI gavefond og anvendelse af fondsmidler fra Friluftsrådet.
Etableringen af Fitness-Play banen: Torben Vester er tovholder. Der skal kun graves 40
cm af og ikke 70 cm, som først antaget. Til udgravning lejer vi Henriks Skovs maskine,
hvor Mads Papsø vil være fører af den.
Jesper og Lisbeth Bang skriver og sender en mail til DGI, hvor vi får 90% af beløbet. Når
Silkeborg kommune efterfølgende har godkendt banen overføres de sidste 10%.
-

PR og uddeling af postkort?
o Mette har talt med Ditte Jensen, som skal sørge for at postkortene bliver
omdelt.
o Reklamer på bussen. Til bestyrelsens aften bliver dette punkt drøftet sammen
med PR-udvalget.
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads
- Skyldnere i forbindelse med arbejdslørdag. Punktet blev diskuteret.
- Bålhytte: Lene og Ole har været på Gudenådalens bålhytte, som er 60 kvm. Vi har brug
for pladsen til Natur og Teknik. Der er taget kontakt til Niels Hansen, et firma som
bygger bålhytter. Bålstedet kan etableres af os selv. Bunden kan være rald og
bakkesten.
Shelters 12.000 kr. pr stk. Samlet pris på bålhytte, bålsted og shelters ca. 150.000 kr.

7. Planlægge Bestyrelsens aften (torsdag d. 26/10 kl. 18.30-20.30) (15 min.)
Camilla rundsender forinden de nyreviderede udvalgslister. Skal listerne ligge på
hjemmesiden? Nåede ikke dette punkt. Camilla skal sende os de opdaterede lister pr.
mail forinden næste møde. På mail skal vi finde ud af hvad vi skal have på dagsordenen
til bestyrelsens aften.
8. Cykelskur og cykelstativ v. Lene og Ole (5 min.) Ole: Der står mange cykler og
mountainbikes passer ikke ind i de nuværende stativer. Der er et behov for, at vi finder
en løsning mht. cykelstativer/skur. Ole går videre og undersøger mulighederne sammen
med byggeudvalget og vender tilbage med forslag og priser.
9. Stormøde d. 23/8-17. Stillingtagen til trafiksikkerhed? (5 min.) Lene fortæller at Vej og
Trafik-udvalget fra Silkeborg kommune har meddelt at Louise Leth kommer torsdag d.
14. september kl 14-15.30. Lisbeth og Ole deltager i mødet.
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10.Opbevaring/rum til børnenes medbragte instrumenter v. Maria (5 min.) Lene og Ole
følger op på hvor musikinstrumenterne skal stå indtil musikundervisning om
eftermiddagen.
11.Evt. (5 min.) Ny mailadresse til Friskolen. Så den nye e-mailadresse er:

friskolenilemming@gmail.com
Kommende bestyrelsesmøder:
Oktober: d. 5/10 kl. 19.30
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