Dagsorden bestyrelsesmøde
Onsdag den 15. april 2015
Kl. 20.00 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Bodil Kejser, Lisbeth Lausten Bang, Casper Due, Camilla Brix (referent), Anette
Pedersen, Mads Papsø og Mette Alstrup.

Afbud: Maria Fredberg, Hanna Lund Petersen
6. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) Ikke noget referat, da det er de
forhenværende bestyrelsesmedlemmer der skal skrive under.
7. Information til nye bestyrelsesmedlemmer (20 min.)
a. Kort gennemgang af forretningsorden, vedtægter, tavshedspligt og kommandovej.
Nye bestyrelsesmedlemmer skal læse forretningsordenen for bestyrelsen og skolens
vedtægter. Begge dele står på hjemmesiden. De kan være svære at forstå første
gang man læser dem, men det kommer hen ad vejen. Læs dem fx når man har brug
for det, ifht forskellige arrangementer og beslutninger der skal tages i løbet af et år.
Tavshedspligten er særdeles vigtig! Vi har alle fuld tavshedspligt ifht hvad der bliver
talt om på møderne. Ikke engang ægtefælden må vide hvad der bliver talt om på
møderne. Lene og Ole har også tavshedspligt omkring personalet. Bestyrelsen står
for de økonomiske beslutninger. Lene og Ole står for de pædagogiske beslutninger.
Kommandovejen er vigtig at overholde, dette gælder både bestyrelsen og alle andre
forældre. Kommandovejen står på hjemmesiden.
b. Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at sidde i et udvalg. Bestyrelsesmedlemmer
behøver ikke at sidde i et udvalg, men må gerne hvis de stadig har lyst.
Formændene for de forskellige udvalg skal informeres hvis
bestyrelsesmedlemmerne trækker sig fra udvalgene.
c. Meddelelser sendes rundt pr mail forud bestyrelsesmødet. Info der skal gives og
ikke kræver nogen beslutning, sendes rundt på mail forinden bestyrelsesmøderne,
så vi ikke bruger tid på møderne.
d. Foto af bestyrelsen på hjemmesiden. Udsættes til næste møde!
8. Referat af generalforsamlingen på hjemmesiden, med dirigentens underskrift (5 min.)
Det besluttes at referatet fra generalforsamlingen ligger sammen med de andre referater
på hjemmesiden, Lene skriver det i Ugebrevet.
9. Børnehavebyggeri (20 min.) Børnehavebyggeriet går planmæssigt og som det skal.
Hanna er fraværende til mødet, men pr. SMS har vi fået besked om, at hun gerne vil have
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en person som er it dygtig til opsætning af trådløst netværk. Mads spørger Torsten
Nielsen, om han har mulighed for at hjælpe og skal efterfølgende kontakte Hanna, så han
kan hjælpe til medio maj. I forbindelse med det nye børnehavebyggeri, er der blevet
overgravet et markdræn. Hanna har anmeldt skaden, og en repr. fra Alm. Brand har
været ude og besigtige skaden. Vi kan ikke få erstatning, men de oplyser at udgiften på
det nye omfangsdræn inkl. 5 brønde, ikke er større end det i forvejen ville være. Det er
ved nybyggeri lovpligtigt at anlægge omfangsdræn omkring byggeriet. Så dette er en
udgift vi alligevel ville have fået, men vi blot ikke har taget højde for i budgettet.
Byggeriet følger tidsplanen.
10.

Orientering fra udvalg (20 min.)

Bus,tombola-scene/ drama udvalg og rengøringsudvalg
Fonde, PR, Arrangement og lejrskole
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg
De nye strukturudvalgsformænd har ikke nået at tale med udvalgene, så dette kommer på
igen til næste møde.
a. Arbejdslørdage (muligvis fællesspisning derefter) Der mangler stadig forældre, som
ikke har tilmeldt sig. Lisbeth og Mads tager kontakt til vedligeholdelsesudvalget ifht
hjælp med planlægningen. Ole tager kontakt til personalet om arbejdsopgaver på
skolen. Fællesspisning er kommet som en ide', det bliver skrevet i nyhedsbrevet,
men det er helt frivilligt, og der er ingen tovholder.
b. Sensommerfest i september (Arrangement udvalg) Vi håber arrangement udvalget
igen er arrangører af en forældrefest i september. Det kan kaldes en
Sensommerfest, da det er for forældre til børn i børnehaven og skolen,
forældrerådet, bestyrelsen, alt personale og deres påhæng samt
skolekredsmedlemmer. Mette kontakter formanden for udvalget.
c. Ønsker til ændring på busruten. I år skulle forældre selv skrive til formanden for bus
udvalget, Ove Wennerberg, hvis man havde ønsker til ændringer. Vi har ikke hørt
noget endnu. Anette tager kontakt for at høre om der er nogen ændringer.
d. Den forestående lejrskole. Lene kontakter Mette først i maj, ifht aftensmad til dem
der kommer på vores skole. Der skal i år samles bon’er ind, da de kun kommer 30
personer og vi kommer en del flere på deres skole.
11.
Fællesmøde for alt personale den 2. onsdag i juni (5 min.) Bestyrelsen og alt
personale fra skolen og børnehaven har årligt et møde sammen. Der er delte meninger
om at vedholde dette. Lene fortæller, at der måske ikke er mening i at holde møde
sammen, da bestyrelsen jo ændrer sig hvert år, og det med at lære hinanden at kende
går lidt i vasken. Stemningen fra personalet på skolen er, at der ikke skal være et
fællesmøde. Ole fortæller om, at den nye reform gør at det bliver meget dyrt ifht løn til
personalet. Lisbeth er lidt splittet, om ideen at skippe det, men kan godt se at det er
spild. I følge Hanna har de ikke behovet der heller.
Vi aflyser fællesmødet i år, men tager punktet op igen næste år.
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12.
Lokalblad til august (deadline 1. august) (5 min.) Bladet udkommer 4 gange om året,
hvor skolen har en side og børnehaven har en side. Bestyrelsen står altid for at skrive
noget til september bladet, med deadline 1. august. Forslag: at Hanna får begge sider, til
byggeriet og indvielsen. Casper taler med Hanna derom og hjælper med at skrive.
13.
Har vi alkohol- og kostpolitik? (15 min.) Ja, det har vi. Det står ikke nedskrevet men
bliver løbende repeteret for børnene og i nyhedsbreve.
Kostpolitikken: Ingen slik eller sodavand og en sund madpakke. Til skoleårets første
forældremøde diskuteres der fredagskage og fødselsdagskage. Desuden er der juleslik,
karamel udkastning sidste skoledag og slik til lejrskole. Børnene skal sidde i 15 min og
spise madpakker, personalet tvinger ikke børnene til at spise, men de skal sidde med
madpakken og ikke lave andet. Med hensyn til kostpolitik, så gå til klasselæreren, hvis
man har nogen oplevelser. Bodil skriver i Ugebrevet.
Alkoholpolitik: Alkohol bliver der talt om på forældremødet i ældste- og store gruppen.
Desuden kommer sundhedsplejersken i store gruppen og holder oplæg om alkohol og
sex. Alkohol ifht voksne: Der kan købes øl og vand til grillfesten, til dramaopvisning er der
rødvin og arbejdslørdag er der øl og vand. Hvis voksne drikker til skolens arrangementer
eller når der laves udvalgsarbejde gælder de almindelige regler ud fra den danske
lovgivnings rammer.
14.
Siden sidst (15 min.)
a. Status på fonds ansøgninger.
Stort set alle ansøgninger er færdige. Fundraiseren sender dem til Casper, Peter
Grimm og Lisbeth, der på et efterfølgende møde kommer med rettelser.
Fundraiseren vil gerne sende den første ansøgning her midt i maj, som er til
Matasfonden.
15.
Evt. (10 min.) Der er kommet en pjece med kursus til nye bestyrelsesmedlemmer.
Lisbeth opfordrer nye medlemmer til dagligt at læse sin mail. Husk at hvis der kommer
mails der kræver et hurtigt svar, er det vigtigt at man sender en SMS besked.
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