Referat bestyrelsesmøde
Tirsdag den 10. september 2019
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Lisbeth Lausten Bang, Mai-Britt Nollin, Casper Due, Dorte Kvist Madsen, Jesper
Pedersen, Jesper Grønne, Steffen Clausen, Glennie Papsø, Hanna Lund Petersen, Dorte Madsen,
Maria Fredberg.
Fraværende: Marie Volf, Sif Gjedde

1. Sang, valgt af Maria
(5 min.)
2. Godkendelse af dagsorden og
referat fra august
(5 min.)
3. Information fra børnehave, skole,
SFO (10 min.)

4. Gennemgang af alle udvalg (30 min.)
A: Bus, rengøringsudvalg og tombolascene/drama udvalg (Mai-Britt)
- Rengøring af bussen
B: Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg
(Siff)

C: Vedligeholdelses, græsslåning, legeplads og
byggeudvalg (Jesper)

Gi´ os lyset tilbage.
Godkendt og underskrevet.

Børnehaven: har pt. 34 børn.
Skolen: 87 børn er indskrevet i skolen.
SFO: 31 børn indskrevet i SFOen. SFOen
deltager i sæbekasseløb i Skægkær på torsdag.
4a:
Rengøring af bussen: indtil december kører vi
efter den fastsatte plan. På planen skrives
yderligere, at bussen gerne må vaskes
udvendig, hvis den er meget beskidt. Mai-Britt
kontakter Inger så det bliver skrevet på
planen.
5b: De sidste bord/bænke sæt er bestilt og når
de er betalt kan vi sende ansøgningen til
friluftsrådet og få udbetalt pengene.
4c:
Jesper kontakter:
Torben Vester ang.
- den lille lygte ved børnehaven der er
knækket.
- hvor de resterende fliser fra indkørslen
skal hen.
Morten pedel ang.
- Græsslåning i børnehaven
Vedligeholdelsesudvalget (bestyrelsens aften)
ang.
- Hækklipning ved børnehaven
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-

(O, D)

5. Byggeri (30 min.)

En mand mere på græsholdet til
foråret.
Jesper har efterset den store gynge, så den nu
er klar til brug igen.
Alle tegninger og beskrivelser er færdige og
sendes i aften til alle håndværkere, så de kan
komme med tilbud inden d. 27. september.
På bestyrelsesmødet d. 1. oktober besluttes
hvilke håndværkere der får opgaverne.

(O, D)
Pause

6. Følgefamilier til nye familier (10
min.)

(O, D, B)

7. Bestyrelsens aften (45 min.)
A: Planlægning af bestyrelsens aften i
børnehaven
B: Planlægning og evaluering af bestyrelsens
aften i skolen. Evt. ny struktur

Jesper kontakter Sidsel ang. byggetilladelse.
Beslutning
Lillegruppe-forældrene opfordres til at blive
følgefamilier for de nye friskole-familier bl.a. til
forældremødet med børnehaveklassen og
lillegruppen og i ugebrevet. ”Makker-brevet”
rettes til så det passer til lillegruppens
forældre.
Lene og Bodil beslutter om det sættes i værk i
år.
Beslutning
Når der kommer nye elever i de ældre klasser
er det stamgruppelærerens ansvar at finde
følgefamilier til de nye.
7a:
Bestyrelsens aften i børnehaven er d. 28.
oktober kl.19.30-21.00. Aftenen holdes på
skolen. Alle bestyrelsesmedlemmer skal
deltage, suppleanterne må gerne komme.
Personalet ønsker, at der tales om
- forventninger til bestyrelsen
- hvad er bestyrelsens arbejde/funktion
- hvad kan man bruge bestyrelsen til
- det fælles hele
- årets gang
- udvalgenes arbejde
Lisbeth, Dorte og Casper laver udkast til
dagsorden.
7b:
Bestyrelsens aften i skolen er d. 24. oktober kl.
18.30-20.30.
- hvor er vi nu (byggeri)
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(D,B)

8. Hovedrengøring (10 min.)
-

Skal 8.klasse være en del af
hovedrengøring

- murstensopgave
- tid til at mødes i udvalgene
Der vælges en ordstyrer/tidtager, som holder
hånd i hanke med at der bliver god tid til
udvalgene. Kaffe og kage serveres, når det er
tid til udvalgene.
Beslutning:
8.klasse-forældrene skal stadig være med til
hovedrengøring både januar og juni.
Der skal gøres rent inden skolestart i uge 32,
hvilket kan være en familier, som ikke mødte
op til hovedrengøring før ferien. Mai-Britt
informere Inger og Berit.
Mai-Britt spørger Sif om hun vil fortsætte som
tovholder for hovedrengøring.

(O, D, B)

9. Evt. (5 min.)
O = orientering
D = drøftelse
B = beslutning
Kommende punkter til fremtidige møder:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Oktober: Byggeri
Oktober: bestyrelsens aften
Oktober/november: Byhaven/fodboldbane/cykelskur
December: Bus
Nov/dec.: Fremtidig plan for økonomien for børnehavens bygninger
Indfrielse af gældsbrev (jf. årsrapport s.22)
Rengøring af skolen weekenden før skolestart

Punkt der skal være på dagsordenen hver gang:
- Informationer fra børnehave, skole og sfo
Kommende møder og arrangementer:
d. 1. oktober: bestyrelsesmøde
d. 24. oktober: bestyrelsens aften – skole
d. 28. oktober: bestyrelsens aften - børnehaven
d. 5. november: bestyrelsesmøde
d. 3. december: bestyrelsesmøde
d. 7. januar 2020: bestyrelsesmøde
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