Referat bestyrelsesmøde
Torsdag den 5. januar 2017
Kl. 19.00 til 21.30
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Bodil, Marie Volf, Lisbeth Lausten Bang, Casper Due, Mads
Papsø, Mette Alstrup, Mai-Britt Nollin og Maria Fredberg(referent).
Fraværende: Camilla Brix, Marie Volf og Casper Due.

1. Sang, valgt af Lisbeth Lausten Bang (10 min.) Spurven sidder stum bag kvist.
2. Godkendelse af dagsorden og referaterne fra de seneste tre møder (5 min.)
Ole: Foreslår at vi venter med evaluering af julemarkedet til næste møde og det
vedtages.
Lisbeth: Vi venter med referaterne til efter pausen.
EFTER PAUSEN: December referatet blev godkendt. Vi mangler oktober og november,
idet det ikke var muligt at få forbindelse til printeren fra den bærbare computer, så de
kunne udskrives og underskrives.
3. Evaluering af julemarked. Skal vi ændre i julemarkedet fremover? (20 min.)
Udsættes til personalet har haft lærermøde, så de først evaluere julemarkedet. Punktet
kommer på februar mødet.

4. Drøfte om børnehaven muligvis skal have 3 lukkeuger i sommerferien? (20 min.)
Vi drøftede punktet med både fordele og ulemper og vi tager punktet op igen til marts,
når vi lige har fået undersøgt de evt. forskellige muligheder for samarbejde.
Hanna: Fortæller at vikarudgiften er høj og en af grundene hertil er, at vi kun har
sommerferie lukket i 2 uger. Vi skal have åbent hvis der er behov for det, idet vi følger de
samme regler, som de offentlige institutioner. Gudenådalens Friskole er begyndt at have
sommerferielukket 3 uger. Medarbejdermæssigt kan det mere ro med 3 ugers ferie.
Offentligt: Der tilbud om pasning i alle lukkeuger.
Vi drøftede både fordele og ulemper:
Stor besparelse, nogle familier kan komme i klemme, skal varsles i rigtig god tid,
forældrerådet skal ind over og det skal op på et personalemøde i børnehaven. Det
opleves ofte at tilmeldte børn til pasning i ferieperioder alligevel holder nogle ekstra
fridage og det gælder både i børnehaven og på friskolen – og det er der selvfølgelig plads
til – men bemandingsmæssigt er det en ulempe, idet personalet er sat på til at arbejde,
hvor det så ikke er nødvendigt.
Opsummering - Lisbeth: Vi har drøftet punktet og skal undersøge nogle ting nærmere
inden vi igen sætter punktet på dagsorden til marts mødet. Vi skal ikke træffe
beslutninger i dag. Hanna undersøger mulighederne for et evt. samarbejde både i det
offentlige og i private regi.
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5. Drøftelse af fremtiden: Holder børnetallet, mulig kommende tilbygning, hvordan
fremtidssikrer vi os? (20 min.)
Ole: Vi har 5 årsplaner. Det ser ud til at bankerne begynder at løsne lidt, men det er
stadig ikke sikkert at det medfører at vi kan låne. Elevantallet er for stigende.
Vi drøfter hvordan det går i forhold til de fremtidige planer for skolen, for det er reelt at
vi mangler plads. Hvor meget plads har vi brug for i forhold til elevtallet. I overvejelserne
skal vi have for øje at elevtallet går op og ned.
Dan Sand fra Flexmoduler har været ude at se på skolen, for så efterfølgende at kunne
give tilbud på udbygning af skolen i forhold til de behov vi har.
Det er også vigtigt at vi forsøger at fremtidssikre skolen, blandt andet ved at have
optimale forhold i forbindelse med de forskellige fag. Samtidig skal vi også være åbne for
at benytte allerede eksisterende bygninger lokalt.
PAUSE (5 min.)
6. Bussen (20 min.)
Forslag til at vi inviterer til møde omkring bus, hvor folk høres i fælles flok og hvor vi kan
oplyse om de muligheder der foreligger – her skal vi have det med, som busudvalget har
undersøgt for os.
Vi skal lave et oplæg til denne aften, som meget specifik fortæller hvad vi vil drøfte
denne aften og til mødet skal vi vise en oversigt alt hvad angår bussen.
I forhold til kommissorierne skal vi have en liste over dem, som har et reelt behov for
buskørsel. Lene laver listen over de elever, som ikke kan køre med bus nr. 31. Derefter
undersøger vi hvem der så har et reelt behov for buskørsel.
Vi skal have fokus på ”ventetiden” – tiden fra skoledagen slutter og indtil bus nr 31 kører.
Vi skal have ventetiden på som punkt på et senere bestyrelsesmøde.

7. Generalforsamling d. 16/3-17 kl. 19.30 (10 min.)
a. Punkter til generalforsamling modtages inden 1. feb.
Ole skriver i ugebrevet at forslag, som ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling skal være skriftligt indgivet til bestyrelsesformanden senest 1.
februar.
Ole spørger efter en dirigent
Maria sender udbybet dagsorden til dirigenten ugen før generalforsamlingen.
b. Se køreplan for generalforsamling
8. Orientering fra udvalgene (15 min.)
Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt
- Busudvalget skal tale med en fra Dybkærspecialskole, som for tiden er sygemeldt.
Dybkjærspecialskole virker umiddelbart til at være interesserede i at indgå et
samarbejde.
-

Hovedrengøring lørdag d. 7/1 2017
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-

Berit og Inger foreslår at de familier, som har meldt afbud til hovedrengøringen, skal
vaske alle vinduer på skolen efterfølgende. Dvs. hver familie skal vaske vinduer 1 gang
og denne dato bliver tildelt.
Tombolaen forløb fint og havde igen en super god indtjening.

Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette
- Forældre og personalefest lørdag d. 4/2 2017
Vi aftaler at vi alle spørger i stamgrupperne:
Lene og Ole: Ældstegruppen
Mette: storegruppen
Mai-Britt: mellemgruppen
Maria: lillegruppen
Marie: børnehaveklassen
Mads og Lisbeth: børnehaven
Mette fortæller at formanden for Lejrskole og Arrangementsudvalget mener at de er
for få i udvalget. Vi aftaler at Mette taler med formanden, som melder tilbage hvem
der ikke deltager, så vi kan være behjælpelige og evt. tage en snak med de
pågældende.
På sidste lejrskole var det super lækkert mad . Det eneste lille minus var, at der var
alt for meget mad, som derfor blev smidt ud – det er spild at smide mad ud.
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads
- Status på dræning
Trine Kalsgaard har bedt om at der bliver lavet en plan om tidspunkterne for
beplantningen. Vi anbefaler at hun tager kontakt til vedligeholdelsesudvalget (Torben
Vester) og koordinerer med deres plan.

9. Siden sidst. (20 min.)
a. DGI gavefond, Fitness Play Banen og Friluftsrådet v. Lisbeth
Vi har ikke det endelige beløb på nuværende tidspunkt – men det ligger på omk.
46.000 kr. Vi er nået i mål og har fået indsamlet alle pengene til Fitness Playbanen
og det er super godt 
b. Spørgsmål fra Bestyrelsens aften v. Lisbeth.
Pr-udvalget havde et ønske om at fastholde indtægterne fra busreklamerne.
Lisbeth er blevet spurgt fra flere forskellige, om det er muligt at lave en velkomst
folder/mappe til nye familier. Ja, det synes vi alle i bestyrelsen, er en rigtig god idé,
som vi siger ja til .
Lene: der skal laves en handleplan for PR-udvalget og der skal holdes 2-4 møder
årligt. PR-udvalget skal jo blandt andet reklamere for skolen og det er af stor
betydning både nu og på sigt.
c. Status på nye postkort?
Lene og Hanna: Inden for den næste måned afleveres der billeder til Lise Porsmose,
som laver opsætningen. Vi vil trykke lidt færre postkort end tidligere. Lene og
Hanna melder tilbage når der er noget nyt.
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d. Prioritere rækkefølge af ”tekst-hængepartier”
Udsættes til en anden gang.
e. Brev fra Team Rynkeby ang. skoleløb. Vi har igen fået et brev om vi vil være med i
Team Rynkebys skole løb og det drøftede vi. Det er et godt projekt og pengene går
til Børnelungefonden i Danmark. Vi er enige om at gøre lige som sidste år, hvor
skolen giver 5000 kr. til formålet, så vi ikke igen laver en pengeindsamling oven på
de indsamlinger som har fundet sted i forbindelse med både cykelløbet og DGI
gavefonden.
10.Evt. (5. min.)
Hanna: Stormøde den 11. januar. Fint hvis vi kan få info med omkring indsamlingen til
Fitness Playbanen.
Hanna, Lene og Ole laver en annonce til lokalbladet, med en stor tak for opbakningen i
forbindelse Fitness Playbanen.
Kommende bestyrelsesmøder:
Februar: 2/2
Marts: 9/3 kl. 18.00, inkl. årsregnskabsmøde med revisor
Generalforsamling torsdag d. 16/3 2017 kl. 19.30
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