Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 03. december 2015
Kl. 19.00 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Stine Andersen, Lisbeth Lausten Bang, Casper Due, Camilla
Brix (referent), Maria Fredberg(referent), Mads Papsø, Mette Alstrup og Mai-Britt Nollin (deltog
fra og med pkt.9).
Fraværende:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 29. september (5 min.) der er skrevet under og
2.
3.
4.

5.

det er godkendt.
Godkendelse af børnehavens vedtægter med underskrifter (10 min.) de er godkendt, og
det er kun formanden der skal skrive under.
Engangsvederlag (15 min.) Enstemmigt flertal for at Skolelederne får engangsvederlag.
Status på udenoms arealer (20 min.)
a) P-plads: Hanna har sendt mail ud omkring de ting der er om dette emne. Torben
bygger en skraber, til at skrabe P.pladsen.
b) Asfalt ud til Bygaden: vi tager imod det som Kommunen vil betale, der er hørt 3 m.
c) Cykelstativ: dette punkt venter vi med, da der ikke sker noget lige før vi har midler
til det.
d) Skilt ved vejen: Nyt skilt med børnehavens logo på. Gerne med lys eller reflekser,
det bliver først til næste år, der er sat penge af til det.
Evaluering af skolefest/ bestyrelsens aften samt opfølgning på udvalgsmøderne
(20 min.) Lene: Børnene virker trætte kl. 21, så derfor foreslår Lene at vi fremrykker
tidspunktet til kl. 18.30 i stedet for kl. 19. Vi beslutter at vi fremrykker tidspunktet til kl.
18.30.
Kort gennemgang af referatet fra bestyrelsesaftenen, som Mette kort forinden havde
sendt rundt pr. mail.
Fondsudvalget er pt. meget aktuelt og det er vigtigt at vi kommer i gang. Vi skal beslutte
om vi går efter de store eller de små fonde. Vi går efter de små fonde på nuværende
tidspunkt.
De nuværende medlemmer i fondsudvalget er pt. på standby pga. flytning.
Marie: vil gerne arbejde på at søge fonde og går i gang med at søge.
Vi drøftede forskellige muligheder for hvad vi skal have på dagsorden for de kommende
bestyrelsesaftner bl.a. foredrag og mere info omkring projekt byhaven. Vi fortsætter som
hidtil, da det fungerer godt.

6. Orientering fra udvalgene (15 min.)
Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt: Tombola-folkene
knokler på livet løs.
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Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette
a. Fonde se under pkt.5.
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads: Der er møde i vedligeholdsudvalget på
tirsdag den 8.12.2015.
PAUSE (5 min.)
7. Evaluering af Sensommerfesten (20 min.) Skal vi blive ved med at holde sensommerfest?
Er det tidspunktet? Tilmeldingsformen kunne måske også ændres, så man løbende kan se
hvem der tilmelder sig. Vi stemmer for at vi skal holde en fest hvert andet år. Vi stemmer
for at vi flytter festen til den 4. februar 2017.
8. Uddeling af foldere samt ambassadører i hver af de omkringliggende byer, v. Lisbeth
(15 min.) Lisbeth: At vi en gang om året omdeler postkort.
Hanna: Problematisk at vi reklamerer for noget vi ikke kan opfylde, idet vi har fuldt hus.
Casper og Ole: Vi skal holde gryden i kog.
Hanna: Det kunne være i forbindelse med et arrangement som f.eks. til
sponsorcykelløbet.
Det handler om at bevare reklamen og beholde blikfanget.
Opsummering: Vi vil lave nye postkort. Camilla spørger Lise omkring trykning af postkort.
9. Godkendelse af skolens og børnehavens budget for 2016 (15 min.)
Casper gennemgår budgettet for både skolen og børnehaven. Det er tæt på at vi når
nøgletallene. I 2016 er der prioritet midler til ekstrauddannelse på friskolen. Ifølge
budgettet kommer vi ud med et pænt overskud for både skole og børnehave. Begge
budgetter blev godkendt.

10.Hvad gør vi ifht. den store efterspørgsel og ventelister både i børnehaven og skolen?
(15 min.) Debatpunkt. Der er plads til 12 børn i hvert klassetrin og derved 24 børn i
stamgrupperne. Der er fortrinsret for søskende. Ventelister er en succes, det er det vi
melder ud.
11.Siden sidst (15 min.)
a) Status på fonds ansøgninger og DGI’s gavefond: Intet nyt i forhold til sidste møde.
b) Status fra Stormøde i Lemming Forsamlingshus d. 28/10: Godt møde og rigtig
mange repræsentanter fra hele lokalområdet. Der var enighed om at de øvrige
lokale pt. ikke søger fonde, idet de bakker op om byhaven.
12.Evt. (10 min.)
a) Dato for bestyrelsesmøde i januar - torsdag den 14.
b) Dato for årsregnskabsmøde med revisor. Kan ikke aftales endnu
c) Dato for bestyrelsesmøde i februar - torsdag den 4.

Punkter til næste møde:
- Hvad gør vi når der ikke er plads til de mindre søskende.
- Ventelister
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