Referat bestyrelsesmøde
Onsdag den 6. maj 2015
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Lisbeth Lausten Bang, Camilla Brix, Mads Papsø, Mette
Alstrup, Mai-Britt Nollin og Maria Fredberg (referent).
Afbud: Anette Pedersen, Casper Due og Bodil Kejser

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra de sidste 2 møder (5 min.)
Referatet fra marts og referatet fra det konstituerende møde blev godkendt. Referatet
fra april godkendes næste gang.
2. Børnehavebyggeri (25 min.)
a. Status v. Hanna: Det kører som det skal. Morten Jensen har gennemgået hele
byggeriet og det er blevet meget grundigt gennemgået. Der var nogle småting som
skulle rettes og det er nedskrevet og der er allerede i gang med at udbedre disse
småting. Vi overtager det planmæssigt og vi begynder at flytte så småt og reelt sker
flytningen den 18. maj. Så vi har fået overdraget byggeriet 3 hverdage før beregnet.
Der er også styr på de kommende arbejdslørdage.
Godkendelsen af legepladsen fra Silkeborg Kommunen er kommet i dag - den 6.
maj. Når legepladsen er flyttet skal den endelig godkendes af Silkeborg Kommune
inden den tages i brug.
b. Sand - ok
c. Riste - ok
d. Indvielse. Hanna og Lisbeth siger noget til indvielsen.
e. IT. Så snart fibernettet er tilsluttet tager Hanna kontakt til Torsten, som så hjælper
med installationen.
3. Arbejdslørdage (15 min.)
a. 9. maj
b. 30. maj
Arbejdslørdagen er fra 8.30 til 15.30. Der er mange tilkendegivelser fra forældre
omkring de arbejdsopgaver de kan være behjælpelige med. På selve dagen kan der
opstå ventetid for nogle personer hvor man venter på den ene opgave skal klares –
her gør Hanna opmærksom på at de der oplever ventetid, så går til Jørgen og hører
hvilke opgaver de kan lave i ventetiden.
Der har været nogle afbud til den 30. maj
Det besluttes at vi ikke selv vil spartle og male de 2 ABC-pavilloner, det betaler vi os
fra, så ABC selv forestår denne opgave.
Tovholderne for madholdet står for alt dvs. også bestilling af mad til selve dagen.
Folk glæder sig til den kommende arbejdslørdag.
4. Gavefonden og pengeindsamling (30 min.)
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Lisbeth orienterer om hvordan vi kan udforme en planche som kan husstandsomdeles til
alle i lokalområdet. Vi skal på nuværende tidspunkt beslutte hvad vi specifikt ønsker
penge til, så vi kan lave planchen til gavefonden.
Vi beslutter at vi vil søge penge til klartetårnet – motorikbanen (pris incl. Moms 181.600
kr.)
Ole: Det skal være noget helt konkret som vi mangler penge til inden vi kan gøre brug af
støttebeviser. Lene spørger Tress om de kan lave en 3-D tegning over klatretårnet
”Fitnessplay”. Casper skal undersøge gavefonden ved friskolenforeningen og få alle
detaljer oplyst mht. hvordan man bl.a. kan trække beløbet fra i skat.
5. Orientering fra udvalg (20 min.)
Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Anette
Busrute – og evt. ændringer. Mai-Britt overtager disse udvalg fra Anette. Mai-Britt skal tage
kontakt til Ove Wenneberg for at høre om der er indkommet forslag til ændringer i
busruten.
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette
Mette: Har talt med Arrangementudvalget og fornemmede en skuffelse over at festen
sidste år blev aflyst. Festen skal afholdes den 3. weekend i september. Vi ønsker at der
kommer et live band og spiller op til dans til festen. Vi tænker en pris på 150 kr. per person
kunne være passende. Camilla foreslå et band der hedder Christina & Carsten og det koster
8000 kr.
Lejrskole: Lene kontakter Mette når tiden nærmer sig.
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg - Mads
Byggeudvalg: Der mangler at blive brændt tagpap på skuret og det er en opgave som
efterhånden haster. Der lægges op til, at denne opgave klares på den første arbejdslørdag.

6. Siden sidst (20 min.)
a. Status på fonds ansøgninger ved Lisbeth: Fondraiseren er næsten færdig med at
skrive alle ansøgningerne. Der mangler nogle småting og nogle prisoverslag inden
det endelig kan sendes rundt. Til hver ansøgning skal der sendes en tegning med
over ”Byhaven”, hvor de forskellige områder som beskrives i ansøgningerne er
tydeligt markeret. Peter Grimm er ved at hente tilbud på belysning til legepladsen.
Hanna spørger Ulrik Karberg omkring tegningen og om vi kan få den elektronisk, så
det er lettere at få markeret de aktuelle punkter i forhold til de forskellige
ansøgninger.
Havredal Landbrugsskole er nævnt i ansøgningerne og derfor skal vi have klarlagt
hvordan forholdet er til dem – og de er leverandører.
Navnene skal være i overensstemmelse mellem ansøgningerne og diverse tilbud.
Marie Volf spørger Tress om de kan ændre nogle af navnene på de ting vi skal have.
b. Afgående bestyrelsesmedlem ved Lisbeth: Anette Pedersen har trukket sig fra
bestyrelsen og Mai-Britt Nollin træder ind i bestyrelsen i stedet for. Anette
Pedersen er skolekredsvalgt og derfor er det den 1. skolekredsvalgte suppleant der
træder til og det er Mai-Britt Nollin.
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c. Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer ved Lisbeth: Der er et introduktionskursus
for nye bestyrelsesmedlemmer som annonceres på 4 forskellige lokaliteter fordelt
rundt i landet. En oplagt mulighed af disse 4 er 25. august i Skørping.
7. Evt. (10 min.)
Hanna: Tilbyder en rundvisning i den nye børnehave.
Lene: Nævner igen tavshedspligten nu hvor vi har fået et nyt medlem i bestyrelsen.
Lisbeth: Vi skal have fundet en ny dato til de kommende to bestyrelsesmøder. Tirsdag
den 9. juni og onsdag den 19. august.
Punkt til næste møde: Mødetidspunkt til bestyrelsesmøder.
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