Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 4. maj 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,
Camilla Brix (referent).
Fraværende: Maria Fredberg, Hanna Lund Petersen, Marie Volf, Bodil Kejser

1. Sang valgt af Majbritt
2. Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Godkendt.
3. Gennemgå og godkende dokument ang. arbejdslørdag samt kort opsamling på diverse
opgaver forud for arbejdslørdagen (35 min.)
Louisa og Torben er i gang med at få lavet sedler til dagen, den kommer ud fredag d. 5/5.
Skuret kommer væk, halvtaget kommer væk, gødning til læbæltet. Der er opgaver udenfor
og indenfor.
Lene renskriver reglement for arbejdslørdag og sender det med i ugebrevet fredag.
Den er nu godkendt.
PAUSE (10 min.)

4. Bussen (90 min.)
a. Gennemgå og godkende dokument til Silkeborg kommune ifht ændring af behov
vedr. bus, busstoppested, fortov og trafiksikkerhed.
Der er kommet rettelser og de er blevet taget med i brevet.
Brevet er nu godkendt.
b. Kort opsamling fra sidste busmøde og derefter fortsætte hvor ”vi slap” på sidste
bus møde samt gennemgå rundsendte dokument fra Lene og Ole
Vi mangler stadig prisen for Falck og forsikring, vi kan først gøre det, når vi ved
hvilken bus vi skal købe?
Busudvalget, skal muligvis undersøge og stå for, muligheden for udlejning af
bussen.
Ole tager sig af forsikringen, når vi har fundet bussen.
Henriette vil gerne køre bussen om morgen kl. 7-8
Vi er blevet enige om at der skal være 2 chauffører, vi slår stillingen op i
lokalbladet og på Facebook. Lene og Ole skriver en annonce.
Mads taler med Jesper Grønne om bussalg.
Det er blevet bestemt at udfasningen varer i 3 år. 4 stemte 3 år, 1 for 2 år og 1
blankt.
Det er stemt om brugt eller ny bus, stemmer var således: 5 stemte brugt 1 stemte
50/50, for en brugt bus.
Busudvalget skal have opgaven på at lave busplanen for stjernekørsel.
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2 bestyrelsesmedlemmer sætter sig sammen og ser efter bus køb, og der tales med
uvildige personer. Deadline er 1. juni.

5. Evt. (10 min.)
Casper tilbyder at skrive til Tress ang. fitness/playbane
Kommende bestyrelsesmøder:
Arbejdslørdag d. 20/5
Juni: d. 1/6 kl. 19.30
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