Referat bestyrelsesmøde
Torsdag den 19. maj 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, Camilla Brix (referent), Mads Papsø, Mai-Britt Nollin.
Fraværende: Maria Fredberg og Mette Alstrup

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra april (5 min.)
Rykker punkt 2 til efter evt.
2. Cykelløb (30 min.)
a. Gennemgang af arbejdsopgaver
Vi følger sedlen fra sidste år og sætter folk på. Lisbeth har sedlen, den kommer på
mail til os alle.
b. Barometer
Mai-Britt laver et barometer.
c. Startnumre
Ordnet
d. Lister
Ordnet
e. Registreringsfolk
Ordnet
3. Fitnessplaybane og placering (10 min.)
Nordea Fonden er med på at de 25.000,-kr. bliver sat i Fitness Play Banen. Repræsentant
derfra skal inviteres, når den skal indvies.
Stedet hvor Fitness Play Banen skal ligge, er muligvis ikke helt stor nok, dette undersøger
Lene, Ole, Hanna, Marie og Torben Vester.
Et forslag til hvor den kan ligge, kunne være i den anden cirkel, hvor militærbanen skulle
have ligget.
Friluftsrådet har meldt dette ud: Man kan ikke bruge frivillig arbejdskraft til at afregne,
for at få penge ud af de fonde vi har fået penge fra. Det er kun materialer de vil give
penge til. Arbejdskraften skal vi selv ligge oveni eller købe os til.
Lisbeth og Marie skal finde frem til hvor mange penge der skal findes, for at få pengene
fra friluftsrådet, derefter skal økonomien ses efter af Lene, Ole, Casper og Jette, for at se
om ikke der kan findes penge fra skolens økonomi, så vi kan komme videre.

4. Depot /opbevaring, v. Hanna (10 min.)
Teknik rummet må ikke bruges som depot rum, så det skal ryddes.

5. Hovedrengøring d. 6. august 2016 (15 min.)
Seddel bliver sendt ud i ugebrevet de næste mange fredage!
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6. Evaluering af arbejdslørdag (15 min.)
Torben Vester og Lisbeth laver en evaluering, der efterfølgende kommer på
bestyrelsesmøde. Der er mange ting der ikke er lavet. Der bliver sat folk på til at lave de
ting der mangler.
VI har haft fat i alle forældre i år, fordi de er blevet opdraget ordentligt fra børnehaven.
Ole har hørt meget om hvor godt det var planlagt, stor ros til Torben Vester, for at styre
slagets gang.
Fliser der fremover skal bruges på matriklen skal være 40x40.
Næste års arbejdslørdag d. 20. maj 2017.

7. Fonde - DGI (15 min.)
Dette punkt hænger sammen med punkt 3.
8. Orientering fra udvalgene (10 min.)
Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt
Busrute: Der er kommet ønsker om ændringer, vi tager ingen beslutning i aften, men over
mail.
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette
Evaluering af lejrskole: vi havde en perfekt lejrskole, det var gennemført, særdeles god
mad.
PR: Formanden har talt med sponsor til bussen, alle har sagt ja til ny plads på bussen.
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads
Græsslåningsfolket er fundet, men der skal stadig 2 på venteliste.
9. Kommunikationsvej (20 min.)
Vi snakkede om hvordan vi ændrer i kommunikationsvejen så den både kan bruges på
skolen og i børnehaven. Maria og Lisbeth kommer med et udspil. Dette udspil skal på
personalemøder i skolen og i børnehaven og på igen som punkt senere.
10.Fællesmøde i juni. (10 min.)
Fra friskolens side, ønsker de ikke fællesmøde med bestyrelsen.
Børnehaven siger at de heller ikke ønsker et fællesmøde med bestyrelsen.
11.Evt. (10 min.)
Ladcykel til dagpleje. Børnehaven vil gerne støtte det, det giver lidt PR-værdi, men de skal
lige se på økonomien.
Skolen, SFO og børnehaven giver et bidrag.
Grillmester til første skoledag d. 11. aug. Torben er der ikke. Lene skriver i ugebrevet, at
der mangles en.
Evaluering af markedsdag: Vi stod ikke et specielt godt sted, og vi ønsker ikke at stå der
igen. Der skal skrives til Værkeriet, om vores oplevelse af denne dag, det gør skolen, SFO
og børnehaven.
Kommende punkter: Føl ordning til alle nye forældre, uanset hvilken klasse børnene
starter i.
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