Referat bestyrelsesmøde
Torsdag den 6. december 2018
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Marie Volf, Stine Andersen, Lisbeth Lausten Bang, Mai-Britt
Nollin, Mette Alstrup, Casper Due, Mads Papsø og Dorte Kvist Madsen.
Fraværende: Camilla Brix

1. Sang, valgt af Dorte Madsen (10
min.)
2. Godkendelse af dagsorden og
referat fra november
(5 min.)
3. Godkendelse af budget 2019 (60
min.)
a) Skolen
b) Børnehaven

Luk julefreden ind
Godkendt og november referat underskrevet

Budgettet for børnehaven og skolen bliver
gennemgået og enstemmigt godkendt.
Friskolen og børnehaven har en sund økonomi.
I budgettet er der indregnet penge til at sætte
nye automatiske vinduer i loftet (åbne/lukke
system) i salen, ældstegruppen og
storegruppen. I mellemgruppen, lillegruppen
og i SFOen repareres det eksisterende system.
Det skal ordnes nu pga. arbejdsmiljømæssige
hensyn.

(O, D, B)

4. Velkomstfolder (30 min.)

For at bestyrelsen kan nå at gennemse
budgettet inden bestyrelsesmødet, skal mødet
næste år rykkes til en uge senere end i år. Det
vil sige omkring d. 15. december 2019.
Råmaterialet til velkomstfolderen er lavet og
sendes nu til PR-udvalget og enkelte forældre,
som færdiggør folderen. Inden folderen
trykkes, skal den godkendes af bestyrelsen.
Mette/Majbritt tager kontakt til Louisa Vester,
Kirstine Krogsgaard og PR-udvalget. Stor ros til
Mette og Majbritt for arbejdet med
velkomstfolderen.
I forhold til mentor-ordning mellem nye og
gamle forældre skal vi være opmærksomme på
de nye børn, der kommer i løbet af året. I de
tilfælde skal der være et eller to forældrepar,
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(O, D, B)
PAUSE (5 min.)

der står standby til at blive mentorer.
Bestyrelsen (Mette eller Majbritt) inviterer
derudover de nye forældre til kaffe og snak om
friskole. Invitationen er ikke gældende for nye
forældre i børnehaven, da børnehaven selv har
kontakten til nye familier.
5. Gennemgang af alle udvalg (20 min.) Tombola-udvalget: arbejder på højtryk for at
samle gaver ind til juletorsdag. Tombolaen
Bus, rengøringsudvalg/græsslåning og
sættes op onsdag eftermiddag kl.16.
tombola-scene/drama udvalg (Mai-Britt)
Tombola-udvalget giver udtryk for, at det er
a) Juletorsdag
svært at skaffe gevinster, så vi skal allerede nu
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg
tænke kreativt til næste år. Forslag om at
(Mette)
sælge lodsedler/skrabelodder, hvor man kan
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg
se gevinsterne bagpå. Gevinsterne kan evt.
(Mads)
være lidt større på et skrabelod.

(O, D, B)

6. Byggeri – Hvor er vi i processen? (20
min.)

PR: Nyt skilt ved vejen er bestilt.
Fonde: udvalget ønsker en ny tegning over
byhaven for at kunne søge fondsmidler til
cykelbanen. Mads forhører sig omkring pris på
ny tegning.
De sidste fondsmidler, der er bevilget skal
hentes ind fra friluftsrådet. Dorte indsender
formular, når de sidste ting er købt og alle
kontoudtog er modtaget.
Ann Louise Slot(fundraiser) skal have betaling
ud af beløbet fra friluftsrådet.
Der er nedsat et lille udvalg på 3 fra
bestyrelsen og 3 forældre. Udvalgte mødes
igen efter jul.
Brian Kjeldsen har påtaget sig opgaven med at
skaffe tegninger og kontakt til kommunen
angående byggetilladelser.
Susanne Bak vil gerne have plantegning over
den nuværende bebyggelse og vil gerne
derefter komme med ideer til bedre brug af
nuværende lokaler. Ideerne skal først bruges,
når byggeriet er færdig.

(O, D)

I byggeriet bliver der tænkt et forberedelsesrum til lærerne, hvor også kopimaskinen vil
være. Her skal der også tænkes en kontorplads
til SFO-lederen ind.
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7. Siden sidst (5 min.)
- rul med kaffebrygning og
opdækning
- Hanna
- Bestyrelsens eget punkt

Lene laver et rul med kaffebrygning og sang.
Børnehaven skal være med i et
integrationsprojekt, hvor en syrisk mand skal
være en del af personalet i den næste tid

(D, B)

8. Evt. (5 min.)
Kommende punkter til fremtidige møder:
b) Januar: græsslåning
c) Januar: bus
d) Januar: byhaven
e) Januar: byggeri
f) Februar: skal informationspunktet fra børnehave og skole indføres igen
g) Dato for revisormøde i foråret inden generalforsamling
h) Evaluering af cykelløb
i) Revisor + bankbesøg i marts
j) Evaluering af og evt. ny struktur af bestyrelsens aften, så vi er klar til 2019
Kommende møder og arrangementer:
Januar: d. 10. 1. 19 - bestyrelsesmøde
Februar: d. 7. 2. 19 - bestyrelsesmøde
Marts: d. 7. 3. 19 - bestyrelsesmøde
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