Referat bestyrelsesmøde
Onsdag den 13. maj 2020
Kl. 19.30 – 22.00
På skype
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Lisbeth Lausten Bang, Mai-Britt Nollin, Casper Due, Dorte Kvist Madsen, Sif
Gjedde, Hanna Lund Petersen, Bodil Kejser, Maria Fredberg, Jesper Pedersen, Glennie Papsø,
Marie Volf
Fraværende: Steffen Clausen, Jesper Grønne

1. Sang, valgt af Bodil
(5 min.)
2. Godkendelse af dagsorden og
referat fra april
3. Information fra børnehave, skole,
SFO (10 min.)
- Status på genåbning

Ingen sang desværre
Godkendt – men ikke underskrevet.
Børnehaven:
Der er taget afsked med Pernille hjemme i
Hannas have. Vi håber, hun kan komme forbi
og sige farvel i børnehaven.
Arbejdslørdagens opgaver er fordelt og de er
så småt i gang. Det går lidt mere trægt i år på
grund af coronaens mange restriktioner.
Hanna har udskudt sin ferie og er på kontoret i
næste uge også.
Børnehaven har udvidet sin åbningstid om
eftermiddagen. I den kommende tid vil der
være brug for ekstra rengøringshjælp, da de
unge hjælpere skal i skole igen. Der har været
en merudgift på den ekstra rengøringshjælp,
hvilket vi håber at få dækket af
staten/kommunen.
Personalet mangler at være mere sammen,
men de holder personalemøde hver 14. dag i
børnehaven med afstand selvfølgelig.
SFO:
Det var spændende at starte op, men det
kører rigtig fint nu. Børnene har ikke vist
utryghed. God samarbejdsvilje fra forældrene.
Fra på mandag åbnes SFOen lidt mere op, da
der ikke er særlig mange børn i SFOen.
Åbningstiden vil igen være den normale, men
der vil fortsat ikke være samarbejde med
børnehaven om eftermiddagen. Der er ikke
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brugt flere ressourcer end normalt i SFOen.
Det kan være lang tid for personalet at være
alene hele dagen.
Skolen:
De er kommet godt i gang, men savner den
almindelige hverdag.
Der er kommet nye retningslinjer, så børnene
nu må lege med deres klassekammerater. De
skal dog stadig være i bestemte zoner.
Der kommer et skema for juni måned i løbet af
den næste uge.
Sommerfesten aflyses, men der afholdes en
dimissionsfest for 8.klasse, deres forældre og
lærerne.
I forbindelse med åbning af skolen for de
ældste elever, er der sat vaske op til store og
ældstegruppen udenfor. Store og ældste får
den ene ende af skolen, hvor de skal opholde
sig og de udendørs arealer, der er lige uden for
nybygningen vil også være deres.
Børnehaveklasse, lille og mellem skal være i
den anden ende af skolen og på udendørs
området i den ende.
I forhold til at søge refusion for afholdte
udgifter søger vi selvfølgelig at få betalt alle
vores udgifter.

(O)

4. Byggeri (20 min.)
-

Status

Personalet er efterhånden kommet godt i
gang, men de føler sig meget alene. Der
afholdes lærermøde hver tirsdag over skype.
Der har været lærerværelse i storegruppen,
men det flyttes til ældstegruppen i næste uge,
når de store vender tilbage.
Byggeriet kører over alt forventning. Det går
hurtigere end vi regnede med. Lisbeth har haft
tæt kontakt til Erik Kjeldsen gennem hele
byggeperioden.
Der er finjusteret lidt undervejs bl.a. er der
blevet sat et ovenlys vindue i det midterste
lokale, da det ellers ville blive et meget mørkt
lokale. Desuden har Erik Kjeldsen sat troldtekt
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loft op i alle lokaler, så det ikke længere er en
forældreopgave.
I musiklokalet er der yderligere sat
lydabsorberende gipsloft bag troldtekt loftet,
for at lyden ikke skal vandre til de tilstødende
lokaler.
Der bliver malet 2. gang i alle lokaler i
weekenden, bortset fra de gamle ydermure,
som skal have 1. gang maling. Disse vægge
males 2. gang senere.
Dørene sættes i ind til klasselokalet og
håndværk/design-lokalet i løbet af denne uge.
Lokalerne bliver gjort rene i weekenden, så de
kan tages i brug i næste uge. Børnene skal
have sko på inde i lokalerne.
Der bliver lagt gulvbelægning fra uge 27 og
frem. Indtil gulvbelægningen kommer på må
gulvene ikke vaskes, kun støvsuges.
Væggen i den nuværende børnehaveklasse
kan først laves i sommerferien, da Bodil har
brug for et sted at være på regnvejrsdage.
Døren fra lærerværelset og ud i SFOen venter
også.
Trappen op til scenen skal laves inden længe.
(O, D)
Jesper finder nogle folk til denne opgave.
5. Plan for økonomien for børnehavens Der er søgt hos to banker, men desværre har vi
fået afslag begge gange.
bygninger (60 min.)
Ole og Hanna har haft møde med Mercurbank,
som er kommet med et lånetilbud. Det
lånetilbud sendes rundt til bestyrelsen på skrift
og derefter skal det drøftes på et
bestyrelsesmøde, evt. sammen med revisor.
Hanna har forhørt sig hos kommunen omkring
byggeri af et skur på 20 m2. Der skal søges
byggetilladelse til et sådan byggeri og det vil
give mening at søge byggetilladelse,
sideløbende med arbejdet omkring økonomien
for børnehavens bygninger. Hanna forsøger,
om hun kan nå at sende en tegning af
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placeringen af skuret rundt til bestyrelsen,
inden hun holder orlov.
Børnehaven er fortsat udfordret på plads og
især efter sommerferien, hvor
(O, D)
førskolegruppen bliver en stor gruppe.
6. Gennemgang af alle udvalg (30 min.) Rengøring:
Rengøringsholdene fra uge 12, 13 og 14 bliver
Bus, Rengøring, og Tombola-scene/drama
ikke sat på planen.
udvalg (Mai-Britt)
Den nye bygning skal på rengøringsplanen som
a) Rengøringsholdene fra uge
et nyt område, hvilket betyder en familie mere
12, 13 og 14
på planen. Derudover sættes scenen på fejeholds-listen, så de store elever selv er med til
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg
at holde det ryddeligt.
(Sif)
Vedligeholdelses, Græsslåning, Legeplads og
byggeudvalg (Jesper)

Fonde
Der er søgt 3-4 fonde i forbindelse med midler
til cykelbanen.
Græsholdet er i gang

(O, D)

7. Generalforsamling (20 min.)

(O, D)

8. Evt. (5 min.)

Arbejdslørdag
Der er kun få familier, der har sendt besked til
Torben Vester.
Der bestilles sand til sandkassen ved
legehuset.
Vi afventer fortsat retningslinjer fra Dansk
Friskoleforening.
Hvis der er bestyrelsesmedlemmer
/suppleanter, som ikke ønsker at blive
siddende i bestyrelsen indtil næste valg skal de
kontakte Lisbeth.
Udlån af skolen er fortsat ikke muligt. De to
der havde lånt skolen har fundet andre
løsninger.
Der bliver ikke slået græs i børnehaven, og
Hanna har været i kontakt med Morten pedel,
men uden held. Der er også udfordringer med
at få løst små pedelopgaver i børnehaven.
Hanna har i stedet kontaktet Lars Elsborg, som
har løst både pedelopgaver og slået græs.
Vi hører græsslåningsholdet om de kan
overkomme at slå græs i børnehaven.
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Lamperne langs fortovet skal tjekkes efter, da
de står løse.
Legepladstilsyn – Lisbeth er på sagen.
O = orientering
D = drøftelse
B = beslutning
Kommende punkter til fremtidige møder:
a)
b)
c)
d)
e)

Midt forår/efterår: dato for hovedrengøring til jul og sommer
Indfrielse af gældsbrev (jf. årsrapport s.22)
Kontaktforældre til nye familier
Prioriteret liste over fremtidige investeringer
Bålhytten (ventilation)

Punkt der skal være på dagsordenen hver gang:
- Informationer fra børnehave, skole og SFO
Kommende møder og arrangementer:
d. 10. juni

Side 5 af 5

