Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 2. februar 2017
Kl. 19.00 til 21.30
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Bodil Kejser, Marie Volf, Lisbeth Lausten Bang, Casper Due, Mads Papsø, Mai-Britt
Nollin og Maria Fredberg(referent).
Fraværende: Mette Alstrup, Camilla Brix og Hanna Lund Pedersen.

1. Sang, valgt af Maria Fredberg (10 min.) Sneflokke kommer vrimlende.
2. Godkendelse af dagsorden og referaterne fra de seneste fire møder (10 min.)
Referaterne blev godkendt. Alle skal hver især selv sørge for at have underskrevet alle
referaterne. Når man ikke deltager i møderne skal man selv rette henvendelse til Lene,
idet mappen står på kontoret.
3. Bussen (60 min.)
Søren Nollin har på vegne af busudvalget har talt med Lisbeth og de mener ikke at vi har
meddelt nok information ud omkring bussen til forældregruppen. Det har vi heller ikke
og det skyldes at referaterne fra de seneste møder ikke er kommet i ugebrevet.
Referaterne kommer i ugebrevet på fredag. Fordi der ikke er kommet noget information
ud har vi lavet et skriv omkring bussituationen, som kommer i ugebrevet fredag den 3/22017.
Busudvalget har indhentet ét tilbud, som er opdelt i de forskelige poster.
Vi skal have lavet en klar oversigt over de forskellige poster og stillet det op så det er
tydeligt og klart.
Vi gennemgik alt det nuværende materiale og lavede en plan over hvem gør hvad. Alle
opgaverne er nu fordelt.
Senest den 1. marts og gerne før sendes alt det undersøgte til Maria, som samler det
hele.
PAUSE (5 min.)
4. Evaluering af julemarked. Skal vi ændre i julemarkedet fremover? (25 min.) Udsættes til
et senere møde
5. Generalforsamling d. 16/3-17 kl. 19.30 (10 min.)
a. Punkter til generalforsamling modtages inden 1. feb.
b. Se køreplan for generalforsamling
6. Orientering fra udvalgene (15 min.) Udsættes til næste gang
Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt
- Evaluering af hovedrengøring lørdag d. 7/1 2017
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette
- Forældre og personalefest lørdag d. 4/2 2017
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads
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Status på dræning og Byhaven
Arbejdslørdag d. 20/05 2017
7. Siden sidst. (10 min.) Udsættes til næste gang
a. Byhaven v. Lisbeth
b. Status på nye postkort?
c. Prioritere rækkefølge af ”tekst-hængepartier”
8. Evt. (5 min.)

Kommende bestyrelsesmøder:
Marts: 9/3 kl. 18.00, inkl. årsregnskabsmøde med revisor
Generalforsamling torsdag d. 16/3 2017 kl. 19.30
Andre møder:
Formøde til busmødet: tirsdag den 7/3 kl. 17
Busmøde for alle interesserede: torsdag den 9/3 kl. 19.30
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