Dagsorden bestyrelsesmøde
Torsdag den 6. april 2017
Kl. 19.00 til 21.30
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Marie Volf, Lisbeth Lausten Bang, Mads Papsø, Mette
Alstrup, Mai-Britt Nollin, Camilla Brix og Maria Fredberg(referent).
Fraværende: Casper Due og Bodil Kejser.

1. Sang, valgt af Bodil (10 min.)
2. Godkendelse af dagsorden og referaterne fra møde i februar og to i marts (5 min.) Alle
3.

4.
5.

6.

referater blev godkendt med de tilføjede kommentarer.
Mødedag og tidspunkt fremover? (10 min.)
Der bliver foreslået at vi stemmer om mødetidspunktet.
Flertallet stemmer for at mødetidspunktet bliver 19.30. Vi holder fast i at mødes den første
torsdag i hver måned.
Revideret budget for børnehaven v. Hanna (10 min.)
Hanna viser et budget, og det viser at der er et lille underskud, budgettet skal revideres
engang i mellem.
Plads mangel i bhv.klassen. Forslag fra Lisbeth (5 min.)
Lisbeth forespørger om det er en mulighed at ældstegruppen og børnehaveklassen kan
bytte plads.
Ole fortæller at Bodil ikke er meget for at flytte børnehaveklassen. Lene – samtidig er det
en fordel at børneklassen ligger så tæt på lærerværelset.
Ole synes det vil være en god ide at lave en 5-årsplan. Søren Møller fra Gudenådalens
friskole vil gerne komme og være behjælpelig med at få lavet en prioriteringsliste ifht
muligt kommende byggeri. Det er noget som tager tid og vil også muligvis kræve et
bankskifte. 5 ud af 6 ansatte her på stedet vil sige at der er reelle pladsproblemer. Det vil
være en god ide at få revisoren til at komme og være med i planlægningen. Ole nævner at
pladsproblemerne bør have 1. prioritet på nuværende tidspunkt.
Lisbeth nævner at det vil være nødvendigt at lave en liste over hvad der er et reelt behov.
Flemming/revisoren siger at vi godt kan starte op på en kommende udvidelse af skolen i
skoleåret 2018.
Mai-Britt foreslår at vi får kigget på børnehaveklassen med andre øjne for at se om vi kan
udnytte rummet bedre end på nuværende tidspunkt. Vi kan evt. spørge Susanne Bak.
Forslag fra forælder, om vi vil genoverveje mulighed for en vuggestue/stordagpleje? (15
min.)
Lisbeth fortæller at der er ønske blandt forældrene om at der bliver etableret en
stordagpleje.
Henriette har opsagt sin stilling som dagplejer. Denne stilling vil ikke blive slået op, idet der
i dette dagpleje distrikt pt. er 6 ledige pladser. Kommunen satser ikke på at genopslå en
stilling i Lemming. Man kan få tilskud til etablering af en dagpleje.
Ole: på nuværende tidspunkt har vi ikke økonomi til at etablere eller i det hele taget gå ind
i debatten, idet behovet ligger i at udvide skolen, da vi har pladsmangel.
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Stordagpleje/vuggestue er bestemt en god ide, men vi kan ikke arbejde videre med det på
nuværende tidspunkt. Vi kan tage det med i den kommende Fremtidsplan/5 års plan.

7. Ideer til finansiering af mulig kommende klub? (10 min.)
Marie fortæller at der var 26 unge mennesker, som mødte op til mødet. Der var møde i
værkeriet i går og de er nået frem til at vi ikke kan blande kasserne.
Børnene har et behov for at mødes hver dag efter skole i tidsrummet 14 – 16. Værkeriet
har ikke midlerne til at stå for dette klubtilbud. Maries konklusion er at det skal være et
klubtilbud for friskolens børn og kun disse børn. Der er mange fordele ved at have et
klubtilbud.
- Skolen bliver mere eftertragtet
- Aften events kan afholdes af værkeriet
- Børnene har et sted at være efter skoletid
- Det er et stort behov for et klubtilbud
Vi skal være opmærksomme på at alle bliver taget med på råd i forældrekredsen. Mange
forældre havde positive tilkendegivelser og har efterfølgende spurgt til sagen.
Marie vil gerne stille regnestykket op for et evt. klubtilbud og hvad prisen ligger på andre
steder.
Ole undersøger forholdene i forhold til at vi får statstilskud og evt. støtte til et klubtilbud
og at det er på en anden matrikel.
Punktet kommer med igen på næste møde, hvor vi får en opfølgning på ovenstående
punkter.

8. Orientering fra udvalgene (15 min.)
Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt
- Evaluering af hovedrengøring d. 7/1 2017. Læs rundsendte bilag forud for mødet.
Folk mødte op med en god energi til morgenmaden og børnene hyggede sig. Under
morgenmaden blev rengøringsområderne delt ud.
Vi skal have en tilbagemelding på hvem og hvor mange der kommer til hovedrengøring,
så der kan bestilles morgenmad i passende mængder.
- Hvad skal redigeres i tekst ang. hovedrengøring?
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette
- Evaluering af fest lørdag d. 4/2 2017
Arrangement-udvalget har spurgt til om det fortsat skal være en fest de skal stå for, idet
de ikke mener at det er noget de skal forestå.
Lene foreslår at arrangementerne skal struktureres mere og dette kommer på som et
punkt senere.
Marie havde skrevet ud til fondsudvalget efterfølgende mødtes Marie og Mette til et
møde omkring fonde og det har givet Mette blod på tanden og nogle fonde har tilkende
givet at de gerne vil modtage fondsansøgninger.
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads
- Placering af Fitness Play Banen og status på dræn.
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Der har været drænmøde og de går i gang den 21 april.
Det blev besluttet at vi bytter rundt på placeringen af fitnessplay-banen og
fodboldbanen, så fodboldbanen placeres længst væk.
Arbejdslørdag d. 20/5: Vedligeholdelsesudvalget efterspørger mulighed for opkrævning
ved udeblivelse til arbejdslørdag? Samt skriv til forældrene derom?
Lene laver et udkast til reglement omkring arbejdslørdag, lige som det der er lavet
omkring hovedrengøring.
Vi beslutter at der er mulighed for opkrævning af 1000kr ved udeblivelse fra
arbejdslørdag. Reglement for arbejdslørdag skal ligge på hjemmesiden.

PAUSE (5 min.)

9. Bussen (60 min.)
a. Skriv til Silkeborg kommune ifht ændring af behov vedr. bus, busstoppested,
fortov og trafiksikkerhed.
Mette og Camilla lavet et skriv til kommunen med cc. til Lisbeth.
b. Ringe til Midt Trafik ifht kommende brug af bus nr. 31 morgen og eftermiddag.
Ole ringer til midttrafik.
c. Hvad gør vi med den gamle bus? Ikke drøftet.
d. Gennemgang af leasing tilbud på minibus.
Lisbeth har talt med Flemming om at vi kan sende de forskellige leasingtilbud til
Flemming, som kan sætte det ind i et skema og se hvordan det vil se ud økonomisk
fremadrettet.
Ved alle tilbud er der en éngangsbetaling på 90.000 kr. + 5.600 – 6.800 kr. pr.
måned.
e. Muligvis jobopslag via Jobcentret?
Ikke drøftet mere end det er beskrevet forinden mødet.
f. Flere forældrehenvendelser? Ikke nået
Ole foreslår at vi skal have et ekstra bestyrelsesmøde i forhold til bussen.

10.Evt. (5 min.)
Marie fortæller at der nu er truffet beslutning og blevet ansat en medarbejder til
SFO’en.
Kommende bestyrelsesmøder:
Mette, Mai-Britt og Maria mødes torsdag den 20/4 kl. 20 hos Maria.
Busmøde den 27/4 – 19.30 - 22
4. Maj kl. 19.30 - 22
Arbejdslørdag d. 20/5
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