Referat fra bestyrelsesmøde
Torsdag den 05. oktober 2017
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Marie Volf, Erling Bossen, Lisbeth Lausten Bang, Casper
Due, Mads Papsø, Mette Alstrup, Mai-Britt Nollin, Camilla Brix (referent).
Fraværende: Maria Fredberg.

1. Sang, valgt af Mai-Britt Nollin (10 min.)
Vi synger næste gang.

2. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.)
Referatet fra september er ikke færdigt, underskrives næste gang. Dagsorden er
godkendt.

3. Status på bussen mm. (20 min.)
-

Venteliste til bussen
Hvis der kommer forespørgsler omkring bussen, så skal man henvende sig til
Maibritt Nollin.
Den nye bus har hele tiden været ment som en udfasningsbus, derfor er det ikke
meningen at bussen kører længere end til 1. august 2020. Nye børn der starter på
skolen, kan ikke blive busbørn.
Der anbefales et busmøde snarest.
- Busreklamer?
Bjørn Bajlum (Rema 1000) vil gerne have reklame på. Så derfor er det besluttet at
der skal reklamer på bussen.
- Procedure for ikke fremmødte/afmeldte børn til de forskellige busruter?
Der skal sendes en mail rundt til samtlige busforældre, for at minde dem om hvad
de skal, hvis deres børn ikke skal med bus. Lene laver denne seddel, hvis det ikke
bliver bedre, kan vi fx holde et kort infomøde på bestyrelsens aften eller snarest
muligt afholde et busmøde.
- Forældre betaling fra børnehaven til bussen?
Vi drøfter forældrebetalingen. Kommer som punkt igen næste gang.
4. Kvartalsvis budget kontrol og revision for både børnehaven og skolen (15 min.)
Det ser rigtig godt. Der har været budgetmøde efter 5. september.
5. Børnehaven (25 min.)
- Årligt valg ang. kostordning i børnehaven (se mail fra Hanna)
Vi skal som bestyrelse træffe beslutningen, om der skal være kostordning.
Enstemmigt vedtaget at der ikke skal være nogen kostordning.
- Lukkeuger i børnehaven (se tidligere dokument sendt fra Hanna)
Enstemmigt blev det vedtaget, at vi fortsætter med 2 ugers sommerferie lukning i
BHV.
- Drøfte pristals reguleringen i forældrebetalingen til børnehaven pr. 1/1 2018.
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6.

7.

8.

9.

Enstemmigt blev det valgt at der hvert år bliver pristal reguleret i
forældrebetalingen, ligesom der også gør i skolen.
- Pædagogisk tilsyn i børnehaven fra Silkeborg Kommune evt. med deltagelse af
bestyrelsesrepræsentant.
Hanna har spurgt Lisbeth, om hun vil være med til dette tilsyn, og vi skal træffe
beslutningen om vi vil være med? Lisbeth vil gerne med.
PAUSE (5 min.)
Planlægge Bestyrelsens aften (30 min.)
- Camilla rundsender forinden de nyreviderede udvalgslister. Skal listerne ligge
på hjemmesiden? Mangler der rettelser i kommissorierne?
Familier skal kun stå et sted på listerne, medmindre man vil yde noget alle de
steder man står. Børnehaveklasseforældre skal sættes på.
- Gennemgå 3xbreve lavet af Mette og Mai-Britt ang. forældreråd, følordning og
velkomstfolder.
Vi sender det ud igen, så alle kan godkende det. Herefter skal forældrene
informeres.
- Gammelt forslag fra Dorthe Leth ang. udvalgsreferater i nyhedsbrevene.
Det besluttes at der skal skrives 3 linjer hver gang der er lavet noget i hvert
udvalg. Dette skal indsendes til ugebrevene.
Gennemgang af alle udvalg (10 min.)
Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt
Busudvalget er nedlagt. Tombola-scene/dramudvalget bliver lavet om til ren
Tombolaudvalg. Dog skal de stadig tage scenen ned efter drama - hele udvalget.
Maibritt tager det med udvalget på bestyrelsens aften.
Hovedrengøringen skal evalueres på, de forældre der ikke mødte op. Maibritt skriver til
Louise, og Louisa, hvad der skal ske.
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette
- Status på køb ved Tress, DGI gavefond og anvendelse af fondsmidler fra
Friluftsrådet, herunder bålhytte
Vi har fået byggetilladelse fra Silkeborg Kommune til Fitness Play Banen.
- PR og uddeling af postkort
Der er lavet postkort, og de bliver uddelt.
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads
Intet nyt er godt nyt.
Siden sidst (15 min.)
- Møde med vedligeholdelses formand Torben Vester, forslag om senior ordning
på 200 timer.
Vi udsætter dette punkt.
- Møde med Silkeborg Kommune ang. trafiksikkerhed og sikker skolevej.
Lisbeth og Ole, har holdt møde med 2 kvinder fra Silkeborg Kommune ang.
trafiksikkerhed og sikker skolevej.
Evt. (5 min.)
- Udlejning af skolen på timebasis om torsdagen til ballet undervisning. Vi siger ja
til dette arrangement, indtil jul. Vi tager det op som et punkt på et tidspunkt.
- Markedsdag i Værkeriet – Friskolen, SFO’en og Børnehaven deltager ikke.
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Kommende bestyrelsesmøder:
Bestyrelsens aften torsdag d. 26/10 kl. 18.30-20.30
November: torsdag d. 2/11 kl. 19.30
Januar: ??
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