Referat bestyrelsesmøde
Tirsdag den 1. oktober 2019
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Lisbeth Lausten Bang, Mai-Britt Nollin, Casper Due, Dorte Kvist Madsen, Jesper
Pedersen, Sif Gjedde, Jesper Grønne, Steffen Clausen, Glennie Papsø, Hanna Lund Petersen, Erling
Bossen, Marie Volf, Maria Fredberg.
Fraværende:

1. Sang, valgt af Marie
(5 min.)
2. Godkendelse af dagsorden og
referat fra september
(5 min.)
3. Information fra børnehave, skole,
SFO (10 min.)

Kære linedanser
Godkendt og underskrevet

Børnehaven: Børnehaven har lige afholdt
forældremøde, hvor en ny kostpolitik blev
drøftet. Den nye kostpolitik sendes rundt til
bestyrelsen. Nyt forældreråd er trådt til efter
forældremødet – selvfølgelig valgt med
kampvalg.
Annies 10 års jubilæum fejres i børnehaven.
Åbent hus arrangement d. 10. oktober
Skole: Det kører bare derudaf med 87 elever.
Kunstugerne er afsluttet - se de flotte
resultater rundt omkring på skolen.

4. Bestyrelsens aften (10 min.)
A: Planlægning af bestyrelsens aften i
børnehaven
B: Planlægning af bestyrelsens aften på skolen
(O,)
5. Gennemgang af alle udvalg (30 min.)
A: Bus, rengøringsudvalg og tombolascene/drama udvalg (Mai-Britt)

SFO: Det kører som det plejer. Lige nu arbejdes
der på et talentshow, som løber af stablen på
torsdag.
4a: bestyrelsen inviterer til bestyrelsens aften.
Vi sender invitation til Hanna, som sender den
rundt til forældrene.

5a: Ingenting fra Mai-Britt
5b:
-

B: Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg
(Siff)

Fondsudvalget arbejder fortsat med
cykelbanen.
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C: Vedligeholdelses, græsslåning, legeplads og
byggeudvalg (Jesper)
-

Sif spørger arrangementsudvalget om
de har styr på forplejning til
bestyrelsens aften?
PR: Lige nu er der delt postkort ud i
lokalområdet og der er ved at blive
lavet en film om Lemming by med
Friskolen som omdrejningspunkt.
Måske går filmoptagelserne i gang til
foråret.

5c:
-

Der mangler stadig to til
græsslåningsholdet, som skal være
med på holdet til foråret. Når der er
(O, D)
fundet nye sendes navnene både til
Berit og Inger.
Vi
har
indhentet
tilbud fra 3 firmaer inden for
6. Byggeri (70 min.)
- Gennemgang af indkomne tilbud de forskellige fagområder. Vi mangler at
modtage tilbud fra forskellige håndværkere og
- Valg af håndværkere
håber, at tilbuddene kommer inden så længe.
Derfor afsættes næste bestyrelsesmøde kun til
byggeri. Vi mødes kl. 19.
(O, D)
7. Byhaven/fodboldbane/cykelskur (20 Der arbejdes stadig på at få midler til at
etablere en cykelbane. Pengene til ny tegning
min)
af cykelbanen tages af de penge samlet
sammen til cykelbanen via cykelsponsor-rally.
(O, D)
8. Evt. (5 min.)
O = orientering
D = drøftelse
B = beslutning

Kommende punkter til fremtidige møder:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nov: Byggeri
Nov/dec.: Fremtidig plan for økonomien for børnehavens bygninger
December: Bus
Januar/februar: Byhaven
Indfrielse af gældsbrev (jf. årsrapport s.22)
Rengøring af skolen weekenden før skolestart

Punkt der skal være på dagsordenen hver gang:
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-

Informationer fra børnehave, skole og sfo

Kommende møder og arrangementer:
d. 24. oktober: bestyrelsens aften – skole
d. 28. oktober: bestyrelsens aften - børnehaven
d. 5. november: bestyrelsesmøde
d. 3. december: bestyrelsesmøde
d. 7. januar 2020: bestyrelsesmøde
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