Referat bestyrelsesmøde
Torsdag den 11. oktober 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, Camilla Brix, Mette Alstrup, Casper Due og Dorthe Kvist Madsen.
Fraværende: Mads Papsø

1. Sang, valgt af Marie Volf (10 min.)
2. Godkendelse af dagsorden og
referat fra maj og september
(5 min.)

3. Økonomi (30 min.)
a) Skolen
b) Børnehaven

Maj referatet underskrives næste gang
September referatet underskrevet

3ab: Casper gennemgår kort budgettet og
økonomien ser positiv ud både for børnehaven
og for skolen.

(O, D)

4. Bestyrelsens aften torsdag d 25/10
kl. 18.30-20.30 (30 min.)
a) Forslag fra Hanna ang. Bhv
forældre
b) Forslag om oplæg/Årsrapport
fra tovholderne for
hovedrengøring v. Lisbeth
c) Information omkring
bestyrelsens aften.

4a: forslag fra Hanna om, at der også er en
bestyrelsens aften for forældrene i
børnehaven.
Beslutning: enstemmigt vedtaget at
bestyrelsen afholder to ”bestyrelsens aften”
hvert 3. år. En på skolen og en i børnehaven
Startende i 2019. De to andre år er der kun
bestyrelsens aften på skolen.
4b: Hovedrengørings-tovholderne spørges om
de vil komme med et oplæg. Lisbeth kontakter
Louise og Louisa

4c: Lene skriver en lille notits omkring
bestyrelsens aften i ugebrevet i morgen, Mette
laver et opslag til døren og Maj-Britt skriver ud
i diverse facebook grupper omkring
(O, D, B)
bestyrelsens aften.
PAUSE (5 min.)
5. Gennemgang af alle udvalg (30 min.) 5a: Der skal findes en ny rengørings-tovholder
til bestyrelsens aften.
Bus, rengøringsudvalg og tombolascene/drama udvalg (Mai-Britt)
5b: Juletorsdag starter kl. 16.30 og slutter
a) Ny tovholder for sommer
senest kl. 19.30. SFO´en lukker denne dag
rengøring
kl.16. Der er fortsat tombola, men bedre og
b) Tidspunkt for juletorsdag
større gevinster. Tombolaen kan sættes op
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Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg
(Mette)
c) PR for skolen?, PR udvalgets
funktion?
Vedligeholdelses, legeplads, græsslåning og
byggeudvalg (Mads)
d) Hvordan fungerer
græsslåning?
e) Evaluering af arbejdslørdag
2018
f) Fremtidigt vedligehold af
Byhaven

onsdag aften. Bedsteforældre, byens borgere
og børnehavebørn/forældre er meget
velkomne. Fredag d.14.12 kan børnene
komme på skolen kl.7, men der er først
undervisning fra kl.9, så børnene må gerne
møde sent
5c: Der arbejdes på et møde i PR-udvalget.
5d: Der er udfordringer med at slå græsset i
børnehaven med traktoren og der ønskes en
almindelig plæneklipper. Lisbeth kontakter
Torben Vester omkring indkøb af plæneklipper
5e: Der er nye ideer på tegnebrættet til næste
års arbejdslørdag, så der er opgaver til alle
både mænd og kvinder. Vedligehold af
byhaven skal også tænkes ind på
arbejdslørdagen.

(O, D, B)

6. Siden sidst (15 min.)
a)
b)
c)
d)
e)

Lokalt stormøde
Artikel til Lokalbladet
Friluftsrådet
Evaluering af cykelløb
Evaluering af kursus d.2/10

5f: En familie er blevet spurgt om de vil stå for
vedligehold af byhaven, som deres opgave i
stedet for rengøring. Vi evaluerer til næste år,
om det er nok med en familie.
6b: God artikel – stor ros til Casper
6c: Der mangles at købe bord/bænke sæt og så
kan projektet afsluttes. Der er ingen deadline
som skal nåes mht. friluftsrådet.
6d: Der skal indkøbes flere pølser, brød og
hotdog-bakker til næste gang. Inden næste
cykelløb skal vi have en ny sponsor til pølser og
brød, da Emil Risum går ud.

(D)

7. Evt. (5 min.)
a) Dato for bestyrelsesmøde i
november
b) Medarbejder pc
c) kørekort
(B)

6e: Meget lærerigt kursus.
7a: Datoen for bestyrelsesmødet bliver
d. 8. 11. 18
7b: Ønske om egne bærbare computer til
medarbejderne. Vi sætter det på budgetønsker
og ser om ikke det kan lade sig gøre.

Side 2 af 3

Kommende punkter til fremtidige møder:
g) Januar: Caspers punkt ud fra bestyrelses kursus
h) Januar: bus
i) Marts: Revisor + bankbesøg
j) Dato for revisormøde i foråret inden generalforsamling
k) Evaluering af og evt. ny struktur af bestyrelsens aften, så vi er klar til 2019
l) Maj: bestyrelsens aften i bhv.
Kommende møder og arrangementer:
Oktober: d. 25.10.18 - bestyrelsens aften
November: d. 8.11.18 - bestyrelsesmøde
December: d. 6.12.18 - bestyrelsesmøde
Januar: d. 10.1.19 - bestyrelsesmøde
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