Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 10. august 2017
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Erling Bossen, Marie Volf, Lisbeth Lausten Bang, Mads
Papsø, Mette Alstrup, Mai-Britt Nollin, Dorte Madsen og Maria Fredberg(referent).
Fraværende: Camilla Brix, Casper Due og Marie Volf.

1. Sang, valgt af Marie Volf (10 min.) I Maries fravær valgte vi selv en sang.
2. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.) Tilføjelse af et lille punkt ”Ansættelse i
3.

4.

5.

6.

Børnehaven”
Status på bussen mm. (25 min.)
Casper og Mads har købt bussen og den ankommer på mandag og er klar til at køre
tirsdag morgen den 15. august.
Karna og Asbjørn vil gerne med bussen og vi kigger på planen og kan se at de kan komme
med hjem om eftermiddagen. Det er ikke muligt at komme med om morgenen.
Mathilde er sat på til at blive opsamlet i bunden af Silkeborgvej og sat af ved Storkereden
– det laves om så hun står på og af samme sted og det vil være i bunden af Silkeborgvej
ved busskuret.
Husk airbag tjek – når der sidder mindre børn på forsædet skal airbag’en være slået fra.
Mads kører en tur sammen med Stig og vikaren til uge 36 og 37.
Evaluering af julemarked 2016. Skal vi ændre i julemarkedet fremover? (20 min.)
Helle kom til os forinden sidste julemarked for at høre om Krea-gruppen kunne blive et
udvalg i sig selv – men det var og er ikke muligt.
Fra lærer-referatet: Marie vil gerne udvide julemarkedet. Vi skal have fundet ud af
hvordan det skal forløbe.
Alle rapporterede til Marie, som var koordinator ved sidste udvalg.
Lene og Ole vil gerne koordinere julemarkedet og have overblikket og det besluttes
hermed.
Vi laver ikke flere udvalg.
Børnehavens 10 års jubilæum d. 15/8 (20 min.)
En fra bestyrelsen holder en tale. Mette vil gerne sige noget på vegne af bestyrelsen,
men skal have hjælp til hvad der skal med og historien.
Dortes mand undersøger om han kan skaffe nogle skillerum, hvor avisudklip kan sættes
på.
Forslag at henvende sig til Anne-Marie Christensen og Charlotte Laigaard.
PAUSE (5 min.)
Uddeling af nye postkort? (15 min.) Skal vi have omdelt de nye og til hvem og hvor?
Lisbeth foreslår at vi deler ud i hjem med børn: Ebstrup (Heidi Lue), Nisset (Berit
Rasmussen og Dorte Madsen), Lemming, Serup (Camilla Brix), Sejling, Resdal, Hinge
(forslag- Sanne Klostergård), Skægkær (Mai-britt), Spar i Grauballe og hos Mias dagpleje i
Sinding.
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Forslag til at lægge dem ud til ejendomsmæglerne.
Forslag til at vi uddeler postkortene omkring oktober/november og så skal der være en
klemme på børnehavens kort omkring åbent hus. Dette kunne være en fast opgave til
PR-udvalget og de kan så henvende sig til de forældre, som allerede har sagt at de gerne
vil være behjælpelige med at omdele i de byer, de bor i.

7. Gennemgang af alle udvalg (45 min.)
Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt
- Hovedrengøring lørdag d. 12/8 2017.
- Rengøring ved udlejning?
- Formand for Tombolaudvalg til julemarked?
- Ændringer i kommissorierne for busudvalget?
Hovedrengøring er på lørdag og der er kommet tilbagemeldinger på hvorfor det ligger
samtidig med de mange lokale byfester. Datoen er meldt ud for mere end et halvt år siden
og tovholderen vurderede allerede dengang at det godt kunne gå.
Lene undersøger om der er nok rengøringsmidler.
Rengøring ved udlejning:
Der kommet henvendelser fra forældre, hvor de spørger om det kan være rigtigt, at det er
forældrene skal gøre rent efter festerne.
Vi diskuterer hvordan lejeforholdene skal være:
- Lejerne gør rent efter sig.
- Lejer man skolen mere end ét døgn, så må forældrene gerne komme og gøre rent.
- Det koster 450 kr. pr døgn.
Vi tænker videre og punktet kommer på igen senere.
Busudvalget: Skal fortsat tilrettelægge busruterne, ud fra de nuværende busbørn. Der kan
forekomme ændringer ved at antallet reduceres og nogle ruter måske kan slås sammen.
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette
- Status på køb ved Tress, DGI gavefond og anvendelse af fondsmidler fra Friluftsrådet.
- Forældre og personalefest – ny dato? Den nye dato: lørdag d. 27. januar 2018.
Vi har været lidt igennem det hele. Mette Alstrup og Marie Volf har holdt møde og det
kører. Vi skal på nuværende tidspunkt ikke søge større beløb ved fonde før vi har fået
brugt de midler vi på nuværende tidspunkt er blevet tildelt.
Vi har fået endeligt tilbud på Fitness Play Banen. Vi skal have en kontaktperson, som tager
sig af planlægningen og aftaler nærmere med Tress. Lisbeth foreslår Torben Vester.
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads
- Status på dræning.
- Regning sendes til de fraværende på arbejdslørdagen i maj.
- Byggeudvalg og bygning af bålhytte (Lisbeth).
Mads: Dræn – 1. etape er drænet. Her i løbet af sommeren er Volden blevet fjernet.
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Hanna: Det er opstået et problem med nogle af fliserne i børnehaven, som nu vipper efter
der er blevet drænet. Mads følger op på dette og undersøger hvad der kan gøres.
Lene og Ole undersøger mht. bålhytte. Det kan måske være en bålhytte, som bygges af
lokale, men vil skal have forbehold for at den kan godkendes.
Forslag: Vi kan hjælpe arrangementsudvalget ved at foreslå at der allerede til Bestyrelsens
aften er et skema over hele årets arrangementer og så skriver folk sig på denne dag og det
er så bindende. Skulle man så være forhindret, må man selv finde en afløser eller bytte
med en. Synliggør skemaet og slå det op.
Vi gennemgår kommissorierne senere og op til Bestyrelsens aften.

8. Evt. (5 min.)
Ansættelse i Børnehaven: Hanna - Der kom 68 ansøgninger og der er kaldt 4 ansøgere til
ansættelsessamtale.

Kommende bestyrelsesmøder:
September: d. 7/9 kl. 19.30
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