Referat bestyrelsesmøde
Torsdag den 15. september 2016
Kl. 19.00 til 21.30
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Mette Marie Richardt, Lisbeth Lausten Bang, Camilla Brix
(referent), Mads Papsø, Mette Alstrup og Mai-Britt Nollin
Fraværende: Marie Volf, Casper Due, Maria Fredberg

1. Velkommen med efterfølgende sang (valgt af Hanna) samt snak om det skal være et
fast punkt (10 min.)
a. Vi har valgt at vi fremover starter hvert bestyrelsesmøde med en sang. Det vil stå på
dagsordenen, hvem der skal finde en sang.
b. En lille opsang: Vi (alle der deltager i bestyrelsesmøderne) skal blive bedre til at
komme til tiden, ikke melde afbud for sent og huske altid at sætte den første
torsdag i måneden af til bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat skal ud i ordentligt
tid: Dagsorden skal ud torsdag ugen inden bestyrelsesmødet. Referatet skal senest
14 dage efter bestyrelsesmødet sendes til deltagerne til gennemlæsning. Alle skal
melde tilbage når man har læst referatet, uanset om man har rettelser eller ej og
alle skal modtage alle rettelser. Så skal man melde hvis man ikke er enig. Referatet
skrives under på det næstkommende bestyrelsesmøde.
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra maj og august (5 min.)
Punkt 3 - bussen, flyttes til efter punkt 11.
3. Bussen v. Lene og Ole (10 min.)
Punktet blev udsat. På igen til næste bestyrelsesmøde.
4. Dræn v. Hanna (10 min.)
Vi skal have taget næste skridt ifht dræning og muligvis grubning af matriklen/legepladsen. Mads
bliver tovholder for drænholdet og skal arrangere møde med Tommy Sørensen, Henrik Skov,
Torben Vester og muligvis flere?
Tommy har lavet et stort forarbejde ifht tegninger, kontakt til kommunen samt et tilbud. Der skal
indhentes en ny samlet pris for alt, inden d. 9. november 2016. Jan Sørensen skal spørges om han
stadig har mulighed for at hjælpe.
5. DGI gavefond v. Lisbeth (15 min.)
Flyerne/reklamen er rettet til og klar til uddeling i alle postkasser.
Sejling: Mette. Serup: Camilla, ligger nogen hos Frank v. Silkeborg Landhandel. Ebstrup: Heidi Lue.
Nisset: Tea og Max Rasmussen. Lemming: Ældstegruppen. Udenfor Lemming byskilt, øst, vest,
nord, syd: Dennis Nielsen mfl.
Det skal også i Lokalbladet til 1. december. Lisbeth sørger for dette. Ole, Lene og Hanna taler om
der skal artikel med i bladet også.
Lemming Borgerforening, Lotteri og Lemming Forsamlingshus giver 7500 kr.
Vi takker mange gange !!!
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6. Børnehavens tilrettede vedtægter. Den nyeste udgave, rundsendt af Hanna, læses nøje
forinden mødet. Kommentarer medbringes til mødet (15 min.)
Det færdige resultat er virkelig godt!!
Der er lavet et stort stykke arbejde i tilretningen af Børnehavens vedtægter, så vi nu har
et sæt vedtægter hvor både Dansk Friskoleforening og Silkeborg Kommune er kommet
med rettelser og tilføjelser. Vedtægterne lever nu til fulde op til det at være en privat
institution der både skal samarbejde med Friskolen der er statsstøttet og det kommunale
(Silkeborg Kommune).
7. Hvordan sikrer vi os at alle nye familier bliver inkluderet
I fællesskabet? V. Mai-Britt (15 min.)
Punktet er på, fordi vi er blevet gjort opmærksomme på, at det kan være svært at komme
ind i fællesskabet. Der er forældre par, som er i tvivl om at vælge skolen, fordi det kan
være svært at finde nogen at snakke med som ny.
Bestyrelsen skal være foregangsmænd til at snakke med nye familier. Vi skal være
opmærksomme og huske at hilse på nye forældre! Dette gælder også nye børnehave
forældre.
Alle nye forældre skal være i en følordning, dvs. de skal have muligheden for at følge og
kontakte en anden familie. 5. Klasse og Børnehaveklassen kunne være et forslag. Der skal
laves et skriv på, hvad gruppen som følfødder/følpasser skal gøre, så der ikke er tvivl om
rolleafklaringen. Mai-Britt laver et udkast til dette.
Et velkomst brev fra bestyrelsen, er også et forslag.
Mette Alstrup tager sig af de familier som kommer ind hen ad året. Hun kan se det i
Ugebrevet og tager kontakt til dem. Muligvis et skriv på hjemmesiden vedrørende dette.
Punktet kommer på igen.
PAUSE (5 min.)
8. Evaluering af cykelløb d. 1. juni 2016 (20 min.)
Se evaluering på særskilt side.
Et punkt til senere dagsorden er, om der skal laves et udvalg til cykelløbet?
Næste cykelløb er d. 6. juni 2018
9. Tilbagemelding fra kursus v. Lisbeth og Mai-Britt (20 min.)
Materialet fra kurset, bliver sendt ud til nærlæsning inden næste møde. Punktet kommer på igen.
10. Orientering fra udvalgene (10 min.)
Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt
Rengøringsproceduren er: Holdkaptajnen ringer til dem der ikke har været der, hvis ikke det
hjælper, ringes der til Mads Papsø.
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg – Mette
Mette tager kontakt til Kirstine ang. Forældrefest/skolekredsfest lørdag d. 4. februar 2017.
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads
Luning af læbælte skal vedligeholdes, vær opmærksom på det.
Det er svært at få alle de folk der ikke var til arbejdslørdagen, til at komme og udføre de
tilbageværende opgaver. Flere familier er desuden stoppet. På som et punkt senere.
Græsslåning – Camilla
Græsslåningsholdet skal holde møde tirsdag d. 27/9 2016.
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11. Kvartalsvis budgetkontrol og revision (10 min.)
Der er intet at bemærke ifht kontrol og revision af budgettet.
12. Evt. (5 min.)
Mette Marie, skal der ikke være en mødeleder til bestyrelsesmøderne, der samler op på punkterne
og sørger for at vi overholder tiden?
Lisbeth, kursus og digitale medier, den bliver sendt ud til alle i bestyrelsen. Og kommer i
nyhedsbrevet i morgen.
Næste møde er torsdag d. 6/10
Bestyrelsens aften torsdag d. 27/10 kl. 18.30-20.30
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