Referat bestyrelsesmøde
Torsdag den 14. januar 2016
Kl. 19.00 til 21.30
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Erling Bossen, Marie Volf, Lisbeth Lausten Bang, Casper
Due, Mads Papsø, Mette Alstrup, Mai-Britt Nollin og Maria Fredberg.
Fraværende: Camilla Brix

1. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.) Referatet og dagsorden blev godkendt.
2. Hovedrengøring, v. Lene og Ole (15 min.)
Lene fortæller at Bodil har fortalt at de på deres friskole har fælles rengøring, hvor alle
deltager – dvs. halvdelen deltager i hovedrengøringen omkring sommerhalvåret og den
anden halvdel deltager i vinterperioden. Vi diskuterer punktet og snakker om mange
forskellige datoer, det kunne være smart at undgå december måned. Vi er alle enige om,
at det vil være en god ide, at prøve og ændre i konceptet for hovedrengøring. Vi skal
have punktet på næste gang.
3. Ventelister – afslutning af debat fra tidligere møde (15 min.)
Punkt 3 og 4 slås sammen
Hvad gør vi når der ikke er plads til at optage de små søskende der følger med i
forbindelsen med at skoleskifte af en ældre elev. Vi drøfter punktet. Vi fastholder vores
formulering omkring optagelse af elever (se referat fra december 2015).

4. Debat: Hvad gør vi når der ikke er plads til mindre søskende? (20 min.)
Hele familien skal ind, eller skal de?

5. Nyansættelse, normering, medhjælper i børnehaven, v. Hanna (15 min.)
Hanna spørger om det er muligt at ansætte en medhjælper i 3 måneder for det beløb,
der i forvejen er afsat i budgettet. Det blev enstemmigt vedtaget at Hanna ansætter en
medhjælper.

6. Generalforsamling d. 17/3 2016 (20 min.)
a. Skolekredsen skal gøres opmærksom på, at skriftlige forslag, som ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 1. februar. Dette
annonceres i et af de første ugebreve i januar. Det kommer i ugebrevet for uge 2.
b. Planlægning af generalforsamlingen ifølge ”Køreplan for generalforsamling”
Generalforsamlingen er torsdag den 17/3-2016 kl. 19.30.
Lene indkalder forældre- og skolekredsen via ekstraposten og ugebrevet.
Ole spørger Svend Åge Kusk om han vil være dirigent.
Maria spørger Mariane Fjendbo om hun vil skrive referat under
generalforsamlingen.
Lisbeth og Casper forslår, at vi laver et lille skriv med hoved- og nøgletal.
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Vi forsøger at få revisoren til at komme til generalforsamlingen og fremlægge
regnskabet.
Det er Casper, Lisbeth, Mai-Britt og Maria der er på valg næste gang.
PAUSE (5 min.)

7. Orientering fra udvalg (15 min.)
Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt Intet nyt siden sidst.
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette Marie fortæller, at hun arbejder
på at søge fonde, og hun siden sidst har fået søgt 2 fonde. Marie har også talt med
fondsudvalget og sagt, at de kan sige til, når de er klar igen. Mette snakker med
fondsudvalget omkring det fremadrettede arbejde, og at det p.t. er vigtigt, at vi får
gang i arbejdet med at søge fonde.
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads
a. Info fra møde d. 8.12.2015 med Vedligeholdelses- og Legepladsudvalget. Fint møde.
Lisbeth fortæller fra mødet om hvem der deltog og at Torben Vester er formand for
både legeplads- og vedligeholdsudvalget. Der holdes fast i hvordan
arbejdslørdagene afholdes. Der kommer et referat fra mødet senere.
Snerydning: Mads står for at rydde sne i uge 3, mens Lene og Ole er på kursus.
8. Siden sidst (20 min.)
a. Evaluering af julemarked: Lisbeth – der kom forslag om at dele aktiviteterne op og
flytte tombolaen ud fra salen. Vi drøftede fordele og ulemper ved at flytte
tombolaen. Marie fortæller, at der er et udvalg, som arbejder på at tilføje nye
højder til julemarkedet.
b. Evaluering af mødedag samt tidspunkt. Det fungerer fint på nuværende tidspunkt,
så vi fastholder vores mødetidspunkter.
c. Status på postkort (Camilla). Lise Porsmose vil gerne være med til at lave postkort.
Hanna og Lene står for dette i samarbejde med Lise.
9. Evt. (10 min.)
a. Dato for årsregnskabsmøde med revisor: 10/3-2016 kl. 18. + bestyrelsesmøde
efterfølgende. Ole bestiller smørrebrød og ved afbud gives besked til Ole 2 dage i
forvejen.
b. Dato for arbejdslørdag i nyhedsbrevene: Lørdag den 30/4 kl. 8.30 til kl. 15.
c. Dato for cykelløb (forslag: onsdag d. 1/6 2016): Vi kigger tilbage i referaterne og
aftaler næste gang, hvornår vi skal afholde cykelløbet.
d. Sikkerhedspolitik: Hanna fortæller at de i forældrerådet har arbejdet på at lave en
sikkerhedspolitik og Hanna sender denne sikkerhedspolitik rundt til bestyrelsen til
gennemlæsning.
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 4. februar.
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