Referat fra bestyrelsesmøde
Onsdag den 13. december 2017
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Marie Volf, Erling Bossen, Lisbeth Lausten Bang (referent),
Casper Due, Mads Papsø, Mette Alstrup, Camilla Brix.
Fraværende: Maria Fredberg og Mai-britt Nollin

1. Sang, valgt af Mads (10 min.)
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vi sang en julesang 
Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.)
Dagsorden og referater er godkendt.
Godkendelse af skolens budget for 2018 (20 min.)
Budgettet for 2018 er godkendt.
En yderligere tilføjelse er, at der budgetteres med en flisesti mellem børnehaven og
friskolen. Dette af sikkerhedshensyn til de børn, der går i morgen-SFO i børnehaven og
de børnehavebørn der skal i eftermiddags-SFO.
Godkendelse af børnehavens budget for 2018 (20 min.)
Budgettet for 2018 er godkendt.
Børnehaven glædes ved at der er mulighed for at ansætte en medhjælper indtil
sommerferien. Desuden er det muligt, at Pernille Bilgrau Sejersen kommer på et 7 ugers
efteruddannelsesforløb i ”Social Inklusion”.
Rengøring ved udlejning af skolen (30 min.)
Det bliver besluttet at ved udlejning af skolen skal lejer rengøre de rum der lejes. De
resterende rum skal rengøres almindeligt. Dette kan gøres på det tidspunkt i løbet af
weekenden, som passer de familier der er rengøringsansvarlige. En dag 250kr en
weekend 500kr. Der udarbejdes et skriv der skal ligge på hjemmesiden.
På som punkt igen.
PAUSE (5 min.)
Ønske fra forælder: Mulighed for udbetaling af indbetalte penge til lejrskole, hvis
barnet stopper inden turen, grundet stop af buskørsel? (20 min.)
Vi foreslår at alle børn skal betale 50kr hver måned til lejrskole og udenlandsturen i 8.
klasse. Dette skal på som et punkt på generalforsamlingen.
Mette svarer på forespørgslen.
Status på bus – meget kort (10 min.)
a. Dato for busmøde – endnu ikke fundet
Skolen er fantastisk glade for Stig.
Børnehaven får ”buskørekort” af Stig.
Gennemgang af alle udvalg (10 min.)
Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt
Vask af bussen udvendig står Stig for. Rengøring af bussen indvendig er på
rengøringsholdene.
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Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette
Status på Fitness Play Banen samt indvielse af den.
Udsat til næste gang
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads
Udsat til næste gang

9. Siden sidst (10 min.)
a. Vedtægter – udsat til næste gang
10.Evt. (5 min.)
Kommende bestyrelsesmøder:
Januar: onsdag d 10/1 kl 19.30
Forældrefest: 27/1 kl. 18.00
Februar: mandag d 5/2 kl. 19.30
Årsregnskab torsdag d 22/2 kl 18.00
Marts: torsdag d 8/3 kl 19.30
Kommende punkter:
Overskud fra børnehaven, hvad bruger vi de penge til ??
Hvis ikke man skal med på lejrskole, skal man så betale de penge ?
Sponsorer af tombola
Evaluering af julemarked.
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