Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 05. april 2018
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Mette Marie Richardt, Marie Volf, Lisbeth Lausten Bang,
Casper Due, Mads Papsø, Mette Alstrup, Mai-Britt Nollin, Dorte Madsen, Helle Clausen og Maria
Fredberg(referent).
Fraværende: Camilla Brix

1. Sang, valgt af Lene (10 min.) Luk døren op og se… af Frank Jæger
2. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.) Dagsorden og referatet blev godkendt.
3. Introduktion af forretningsorden, tavshedspligt og kommunikationsvej til suppleanter

4.
5.

6.

7.

(10 min.) Lisbeth giver en introduktion og fortæller at det er godt at få læst Friskolens
hjemmeside herunder vedtægterne og forretningsordenen. Retter nogle henvendelse til
os i bestyrelsen, skal vi referere til kommandovejen, så man retter henvendelse til rette
vedkommende. Nye forslag eller ideer sendes pr. e-mail til bestyrelsen – gerne
formanden. Ole anbefaler at nye medlemmer deltager i ”Introduktionskursus for
bestyrelser” afholdt af Dansk friskolen foreningen fx den 4/6-2018 på Voldumegnens
Friskole. Giv besked til Lene ved ønske om deltagelse. Vi i bestyrelsen repræsenterer
altid skolen og vi har derfor altid bestyrelseskasketten på og ikke forældrekasketten –
det er værd at huske på.
Skolelederne har det pædagogiske ansvar og bestyrelsen har det økonomiske ansvar for
Friskolen i Lemming.
Valg af mødedag og mødetidspunkt (5 min.)
Der stemmes for at vi fortsætter med at mødes den første torsdag i måneden kl. 19.30.
Behandling af indkomne forslag til busruteændringer for skoleåret 2018/19 (25 min.)
Mai-Britt fortæller om de indkomne forslag og vi drøfter de forskellige forslag i forhold til
ruterne. Vi har ikke et kort over de ønsker som er indkommet og heller ikke tider på hvad
det evt. måtte ændre, så derfor kan vi ikke endeligt beslutte noget før på næste møde.
Mai-Britt sender detaljerne rundt forinden næste bestyrelsesmøde.
Sti mellem børnehaven og skolen v. Hanna (10 min.)
Forslag om at vi laver en sti fra Handicap parkering ved Børnehaven og til handicap
parkering ved skolen, som adskilles med en kantsten og hvor der fyldes grus op til
kantstenen og det bliver en handicapvenlig flisesti. I planen over byhaven er stien også
med, men som asfaltsti. Så vi holder muligheden åben over for at stien på sigt kan blive
asfalteret. Vi stemmer alle for at lave denne sti.
Mads taler med Torden Vester og starter dette projekt op.
Pause (5 min.)
Orientering fra udvalgene og siden sidst (20 min.) HUSK info i nyhedsbrevene!!
Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt
- Siden sidst: Tombolaudvalget. Helle Danielsen er som tidligere nævnt på foregående
møder afgået som formand og tombolaudvalget er gjort opmærksom herpå og at de
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nu skal finde en ny formand. Mai-Britt følger op med tombolaudvalget i forhold en ny
formand og melder tilbage til os.
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette
- PR-udvalget: Siden sidst: Busreklamer. Mette fortæller at Ditte gerne vil låne bussen
og tage den med ud til reklamefirmaet, så de kan være med til vurdere størrelsen af
reklamerne i forhold til bussens størrelse. Ditte må gerne låne bussen, for at hente
tilbud på busreklamerne. Næste planlagte møde i PR-udvalget er den 17. april 2017,
hvor alle i udvalget skal deltage. Mette følger op med PR-udvalget og indkalder til det
allerede planlagte møde.
- Lejrskole. Der skal mad til ca. 50 elever og 4 voksne (Sanne, Lene, Ole og Rikke).
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads
- Bålhytte: shelter eller brændeskur?
Ole nævner kravene i forhold til bålhytten: der skal være et depotrum, som kan låses
og en kasse til opbevaring samt at borde- og bænkesæt samlet skal koste min. 6.600
kr. Personalet ønsker 2 stk. shelters. Marie fortæller at de er i gang og der skal
drænes inden de sætter stolperne ordentligt fast.
- Indkøb af borde bænke sæt? Vedligeholdelsesudvalget ønsker at
borde/bænkesættene skal være vedligeholdelsesfrie. Vi skal være sikre på at
borde/bænkesættene er godkendt. Send alle tilbud m.m. til Torden Vester.
- Arbejdslørdag d. 26/5 kl. 08.30-15.00. Lisbeth fortæller at Torden har tænkt over en
ny måde at holde arbejdslørdag og gennemgå Torbens forslag. Vi fastholder den
nuværende arbejdslørdag, hvor fællesskabet netop er det vigtige element.
8. Siden sidst (25 min.)
- Græsmøde. Slåning af børnehavens græs. Noget af græsset kan slås med
plænetraktor og vi vurderer deraf at det ikke vil tage så lang tid at slå græsset ved
børnehaven.
- Rengøring og græsslåning – opdatering af listerne og frekvensændring. Det
besluttes at børnehavens græsarealer kommer med i dette års græsslåning. Efter
tidligere forslag fra forældre, ønsker vi at undersøge om det er muligt med rotation i
listen over græsslåningsmedlemmer og sammenholde denne rotation med listen
over rengøringsmedlemmer. Mette og Lisbeth kigger på dette og giver besked når
det klart til at komme på som punkt på et fremtidigt bestyrelsesmøde.
- Beplantningsmøde Udsættes til senere. Man må gerne lige tjekke tegningen.
- Cykelløb Tiden nærmer sig med hastige skridt og vi skal have aftalt hvad pengene
denne gang skal gå til. Marie foreslår at pengene skal gå til Cykelbanen i Byhaven.
God ide - så dette vedtages. Maria laver deltagerlisterne og sender til Lene, som
sørger for udlevering til eleverne. Maria og Lisbeth afholder et møde hvor Sif Gjedde
inviteres med. Maria og Lisbeth udfylder listen over arbejdsopgaver og sender rundt
til alle øvrige medlemmer ved bestyrelsesmøderne.
- Ekstra ordinær generalforsamling Det gik fint. Tommy Sørensen overtog
dirigentposten. Vedtægtsændringerne blev vedtaget.
9. Evt. (5 min.)
- Artikel til Lokalbladet d. 1. august 2018 – bliver om sponsorcykelløbet.
- Ole udleverer et revisionsprotokollat for 2017.
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Helle Clausen fortæller at de oplever støjmæssige gener når der slås græs på
Friskolen og at det er kantklipperen som larmer mest. Det største problem er at det
foregår hen på aftenen og gerne flere aftener om ugen.
Vi arbejder videre med dette på næste bestyrelsesmøde og får lavet nogle
retningslinjer mht. tidspunkter og hyppigheder indenfor ugen, så støjgenerne
begrænses mest muligt.

Kommende punkter:
Julemarked kommer på maj-mødet.
Tidspunkt for græsslåning, i forhold til at minimere gener for naboer.
Beplantningsmødet udsættes.
Kommende bestyrelsesmøder:
Maj: torsdag d. 3/5
Arbejdslørdag: lørdag d. 26/5
Cykelløb: onsdag d. 6/6
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