Referat bestyrelsesmøde
Onsdag den 19. august 2015
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Bodil Kejser, Lisbeth Lausten Bang, Casper Due, Camilla
Brix, Mads Papsø, Mai-Britt Nollin og Maria Fredberg (referent).
Afbud: Mette Alstrup

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra juni (5 min.)
Referatet fra juni blev godkendt.
2. SFO personale (20 min.)
Der blev informeret om den nye timefordeling i forhold til omstrukturering efter den nye
skolereform.
3. Kommunikationsstrategi (25 min.)
Vi ønsker at tydeliggøre en kommunikationsstrategi for Friskolen i Lemming og vi vil
derfor arbejde videre med dette punkt på det kommende bestyrelsesmøde. Vi skal hver
især komme med formuleringsforslag til næste gang som opfølgning på denne aftens
diskussion af emnet.
4. Udenoms arealer(20 min.):
Gammel legeplads – Torben har haft travlt med at fjerne rester af købmandsdisken.
Sandkassen, de to traktordæk og røret bliver. Der kommer noget overskydende jord som
vi fylder op med så græsset bliver jævnt over det hele. Hegnsektionen bagtil skal have en
åbning ved basketball-nettet. Henrik skov kommer i morgen eftermiddag og aftaler om
hvad der skal laves fredag og lørdag. Bl.a. at fylde hullet op, hvor den gamle børnehave
har været og udføre arbejde med de store maskiner.
Lørdag bliver en slags arbejdslørdag hvor en del forældre kommer. De forældre der ikke
var med til maj måneds arbejdslørdage kontaktes for om de kan komme og hjælpe.
Det er vigtigt at få klarlagt i hvilken rækkefølge tingene skal laves og hvad der skal ske
hvornår. Hanna vil gerne have Mads med til at lave en strategi for hvad Henrik skal gå i
gang med og i hvilken rækkefølge.
Vi går en tur ud for at se på de forskellige områder og hvilke fliser der skal blive og hvilke
der skal fjernes og hvor hegnet bagtil skal fjernes:
- Den tynde stribe fliser ved siden af stien til skolen fjernes og der laves en fin
overgang i små fliser.
- Hegnet bagtil åbnes og noget fjernes så der bliver en sti ind til skolen.
Græsslåning:
Græsslåningsholdet på friskolen overtager græsslåningen af arealet ved børnehavens
tidl. legeplads fra medio aug.
Der har været møde med folkene på græsslåningslisten og der kommer et referat fra
dette møde til Torben, Lene og Ole.
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SFO’en skal hver fredag rydde op omkring bålstedet, Byggeren samt sandkasseting på
græsplænen. Dette er så der ikke skal bruges unødigt tid på først at fjerne ting fra
græsset. Græsslåningsholdet har et stort ønske om, at der bliver ryddet op i de skure
bagved, der står alt for mange ting, som ikke bliver brugt, og som kun står i vejen. Vi
aftaler at, Lisbeth, Ole og Torben mødes, og Lisbeth indkalder til dette møde. På mødet
gennemgår Lisbeth ønskerne omkring oprydning, så der bliver lavet en plan for
oprydningen. Nogle fra græsslåningslisten vil gerne være behjælpelige med denne
oprydning.

5. Orientering fra udvalg (15 min.)
Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt – Intet nyt
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette
a. Sensommerfest d. 18. september 2015. Indbydelsen er sendt ud – det ser rigtig fint
ud. Vi opfordrer selvfølgelig alle til at komme 
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads
a. Oprydning i skur ved plæneklippere – se længere oppe under pkt. 4.
Jeppe kontakter Michael Langballe omkring færdiggørelsen af taget på skuret.
Orientering omkring udvalgene: Camilla vil informere omkring udvalgene på forældremødet i
børnehaveklassen. Det vil være en fordel at sende info ud omkring i hvilke udvalg der er
plads, da det ikke er muligt at komme i alle udvalg. Nogle udvalg er fyldt op mens der er
ledige pladser i andre udvalg.

6. Eventuelle skyldnere til skolen og børnehaven (25 min.)
Vi diskuterede punktet og vi overvejer at lave nye retningslinjer fremadrettet. Punktet
kommer på igen til næste møde.
7. Siden sidst (15 min.)
a. Status på fonds ansøgninger. Vi har fået afslag fra Lokale og Anlægsfonden og det
var et standard svar vi fik retur. I brevet stod at vi alternativt kunne søge en pulje
under dem. Vi har fået svar fra Matas fonden og fået omkring en tredjedel af det
ansøgte.
Lisbeth har sendt en ansøgning til Tonni og Kaj Munksø’s Fond.
b. DGI’s gavefond. Vi skal have fat i Mette og høre status. Vi skal ansøge sammen med
borgerforeningen og Lemming IF. Lisbeth har spurgt om Lemming IF vil stå som
hovednavn, med os og borgerforeningen som undernavne.
Hanna vil få fondsudvalget til at søge hos Den Jydske Sparekasses fond.
8. Bestyrelsesmedlemmer og rengøring (10 min.)
Der er nogle forældre som har nævnt og spurgt til om arbejdsbyrden ikke er meget stor
når man ved siden af alt bestyrelsesarbejdet også skal gøre rent på skolen. De syntes
faktisk det vil være retfærdigt at bestyrelsesmedlemmer fritages for rengøring på skolen.
Alle bestyrelsesmedlemmer var ikke tilstede, så derfor tager vi punktet på igen, når vi er
fuldtallig repræsenteret på et bestyrelsesmøde. Vi foretager en afstemning når alle 7 er
tilstede.
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9. Dato for bestyrelsens aften (5 min.)
Vi vedtager at der er Bestyrelsens aften torsdag den 22. oktober 2015.
10.Eventuelt ny mødedag (5 min.)
Lisbeth fortæller at Mette har fået nyt arbejde og kan ikke deltage på onsdage.
Fremadrettet vil vi mødes den første torsdag i måneden kl. 19. På januarmødet evaluerer
vi mødetidspunktet.
11.Evt. (5 min.)
- Skilt ved vejen. Hanna nævner at skiltet ved vejen er revnet og skævt, så hvad gør vi.
Det kommer på som punkt til november.
- Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer: Hvis nogle ønsker deltagelse i et ekstra
oprettet kursus for nye bestyrelsesmedlemmer, kontaktes Lisbeth torsdag den 20.
august for tilmelding.
- Cyklestativ: Der skal tænkes permanent cykel-parkeringsforhold ind evt. også bag
skolen.
Næste møde: torsdag d. 3. september og tirsdag d. 29. september.
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