Referat bestyrelsesmøde
Tirsdag den 4. februar 2020
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Lisbeth Lausten Bang, Mai-Britt Nollin, Dorte Kvist Madsen, Sif Gjedde, Steffen
Clausen, Hanna Lund Petersen, Bodil Kejser, Maria Fredberg, Jesper Grønne, Jesper Pedersen,
Glennie Papsø, Marie Volf
Fraværende: Maria Fredberg,Casper Due, Jesper Grønne

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

Det er i dag et vejr
Godkendt og underskrevet
Børnehaven:
Den første pædagogiske aften for personalet
inklusive vikarer er afholdt. Rigtig god aften.
Siden 17. dec. er der kommet 7 indmeldelser i
børnehaven. De nye børn starter fortløbende.
Pr. 1. feb. Har børnehaven valgt at få varer fra
REMA 1000 Sydbyen i stedet for fra
købmanden i Kjellerup.
Skolen:
Der er lejet lokaler til musiklokalet og
opbevaring. Planen for flytning af grej er lagt.
Måske skal der sættes ekstra hylder op. Ole
giver besked, hvis der er behov for hjælp fra
forældrene.
Skolen får mange henvendelser lige for tiden
med nye elever både i de store og de små
klasser.
SFO:
Der er kommet nye skabe i SFOen og de leder
efter en ny sofa. Børnene har gang i gode lege
og hygger sig sammen.

(O)

4. Vedtægtsændringer (10 min)
Inden mødet skal vedtægterne læses
igennem (se mail fra Lene – sendt
fredag morgen)

Vedtægtsændringer godkendes og
underskrives.

(B)
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5. Lus (10 min.)

Vi har fået flere henvendelser omkring et luseudvalg? Skal vi have sådan et udvalg?
Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i
Bhv. & skole og konfererer i øvrigt med Dansk
Friskoleforening ift. Problematikken.

(O, D, B)

6. Byggeri (30 min.)
-

Der nedsættes ikke et udvalg, men vi ændrer i
teksten omkring lus i ugebrevet, hvor der
opfordres til at børnene har opsat hår i de
perioder, hvor der er lus.
Yes - Byggetilladelsen er i hus.

Status
Fredag d. 7. februar starter arbejdet med at
sætte væggen op i nuværende 0.klasse.
Mandag i uge 8 er 0.klasse klar igen.
Arbejdet med kloakering starter mandag i uge
7, hvor Henrik Skov og Sejling VVS går i gang
med personaletoilettet. Der bliver sat et alm.
toilet og en lille håndvask op. Så skal der ikke
laves afløb i gulvet.
I stedet laves det sådan at man kan tage varmt
vand under vasken på handicap toilettet, f.eks.
i forbindelse med rengøring.

Der er styr på koordinering omkring flytning af
musikgrej og dramaudstyr inden byggeriet går
i gang.
(O, D)
7. Gennemgang af alle udvalg (30 min.) Rengøringsudvalg:
Der mangler forskellige rengøringsting (alm.
Bus, rengøringsudvalg og tombolaklude, klude til mopper osv.) Lene er på sagen.
scene/drama udvalg (Mai-Britt)
a) rengøring
Forslag til ændring af rengøringsprocedurerne
i klasserne:
i lige uger vaskes der vinduer indvendigt og i
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg
ulige uger vaskes der vinduer udvendigt.
(Sif)
Vi overvejer at ændre det efter sommerferien.
Mai-Britt følger lige op på om der er nogen,
der mangler opgaver efter sidste
Vedligeholdelses, Græsslåning, legeplads og
hovedrengøring.
byggeudvalg (Jesper)
Fondsudvalg:
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Der har været møde med Christians anlæg og
han gav et tilbud på cykelbanen på omkring
400.000. Vi har lige nu ca. 165.000 og
fondsudvalget har valgt at søge midler til hele
projektet, så der ikke skal være
forældrearbejde ind over.
Cykelbane-projektet går først i gang efter
sommerferien.
Pengene fra cykel-sponsor-løbet skal igen gå til
cykelbanen.
Vi har modtaget 70.800 kr. fra friluftsrådet.
Penge som i sin tid er søgt hjem til bålhytten,
men som nu bruges til belægning ved den nye
bygning.
Græsslåning:
Græsholdet samles inden så længe.
Arbejdslørdag d. 2. maj:
Arbejdslørdag er ikke en del af byggeprojektet.

(O, D)

8. Generalforsamling (30 min.)
a) Indkomne forslag
b) Indkaldelse i ekstra posten og
ugebrevet
c) Referent til
generalforsamlingen?
d) Valg og
afstemningsprocedure
e) Valg af stemmetællere
f) Referent af konstituerende
møde
g) Dagsorden til
generalforsamling
h) Valg

Jesper tager fat i de forældre, der er sat på
opgaverne med klipning af hæk og lugning af
bede i Byhaven, så de kan komme i gang inden
foråret kommer.
8a: ingen indkomne forslag
8b: Lene indrykker annonce i Ekstra Posten og i
ugebrevet omkring generalforsamling.
8c: Dorte er referent
8d: Lisbeth og Maria har styr på valg og
afstemningsprocedure
8e: Bodil og Erling er stemmetællere
8f: Dorte
8g: Lisbeth laver dagsorden og sender til Lene
8h: Maria Fredberg genopstiller til bestyrelsen.

(O, D)
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9. Opfølgning på evt. lån ifht.
Børnehaven (25 min.)

Hanna gennemgår muligheder for at lånet ifht.
Børnehavens bygninger indfries.
Hanna, Ole og Lene mødes onsdag, hvorefter
vores revisor inddrages, forud et stilet brev
afsendes til Dan Sand/Flexmoduler.
Punktet kommer på dagsordenen igen til maj.

(O, D)

10. Evt.
Kulturlanternen
Landsbyklynger
Nabo-hej
Klub

Kulturlanternen:
Jesper Grønne sidder med en arbejdsgruppen
omkring køkkenfaciliteterne i Kulturlanternen.
Sif sidder med i arbejdsgruppen omkring
idrætsfaciliteterne i Kulturlanternen, hvor hun
er i tæt dialog med skolens idrætslærere.
Marie kontakter Knud Erik, for at få
konkretiseret hvilke opgaver, der er i arbejdsgruppen.
Nabo-hej:
Det er et arrangement, hvor PR-udvalget
kunne deltage.
Klub:
Marie ønsker at få et punkt omkring klub på
dagsordenen

O = orientering
D = drøftelse
B = beslutning
Kommende punkter til fremtidige møder:
a) Marts: årsregnskabsmøde
b) Marts: cykelsponsorløb
c) Maj: Fremtidig plan for økonomien for børnehavens bygninger
d) Maj: Ændring i rengøringsprocedurer
e) Maj: Tanker om klub
f) Midt forår/efterår: dato for hovedrengøring til jul og sommer
g) Indfrielse af gældsbrev (jf. årsrapport s.22)
Punkt der skal være på dagsordenen hver gang:
- Informationer fra børnehave, skole og SFO
Kommende møder og arrangementer:
d. 4. marts 2020: revisormøde kl.17 derefter kort bestyrelsesmøde (cykelsponsorløb)

Side 4 af 5

d. 26. marts 2020: generalforsamling
d. 2. maj 2020: arbejdslørdag
d. 5. maj: bestyrelsesmøde
d. 10. juni 2020: cykelsponsorløb
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