Referat bestyrelsesmøde
Torsdag den 10. januar 2019
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Erling Bossen, Lisbeth Lausten Bang, Camilla Brix, Mette Alstrup, Casper Due,
Mads Papsø og Dorte Kvist Madsen.
Fraværende: Casper Due, Mai-Britt Nollin, Marie Volf, Hanna Lund Petersen

1. Sang, valgt af Mette Alstrup (10
min.)
2. Godkendelse af dagsorden og
referat fra december
(5 min.)
3. Byhaven (30 min.)
- Vedligeholdelse
- Tegning

Den danske sang
Godkendt og referatet underskrevet.
HUSK at skrive gamle referater under.
Mads har undersøgt sagen med en ny tegning
over Byhaven, men dette kunne ikke lade sig
gøre.
Vi spørger om Torben Vester muligvis kan
tegne en ny tegning i Autocad. Lisbeth snakker
med Torben.
Vi mangler en familie som har lyst til at passe
Byhaven, da den familie vi har spurgt har
takket nej. Lige nu er der ikke andre familier og
vi overvejer andre muligheder.

(O, D, B)

4. Byggeri – Hvor er vi i processen? (30
min.)
(O, D, B)
PAUSE (5 min.)
5. Gennemgang af alle udvalg (30 min.)
Bus, rengøringsudvalg/græsslåning og
tombola-scene/drama udvalg (Mai-Britt)
a) Bus
b) Rengøring
c) Græsslåning
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg
(Mette)

Flisegangen fra børnehaven føres igennem helt
ned til skolen og handicap-parkering flyttes til
den anden side af p-pladsen.
Der er ikke sket så meget siden december.
Mads tager fat i Brian Kjeldsen for at høre,
hvordan processen skrider frem.

5a: Orientering omkring hvilke busbørn, der er
lige nu og frem til sommerferien.
5b: Hovedrengøring januar fungerede rigtig
godt. Det var rart at køkkenet var gjort rent
inden hovedrengøringen, så det var nemmere
at komme til med klargøring af mad og der var
mulighed for at tage varmt vand.
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d)
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg
(Mads)

(O, D, B)

6. Generalforsamling (20 min.)
a) Hvem er på valg
b) Ugebrev januar: punkter til
generalforsamling skal være
bestyrelsen i hænde senest d.1.
feb.
(O, D)

7. Ansættelsesudvalg (10 min)
- ny pedel

8. Siden sidst (10 min.)
a) Juletorsdag
b) Møde om affaldssortering –
hvem deltager?

(O, D)

9. Evt. (5 min.)

5c: Der skal være møde omkring græsslåning
til foråret og lige nu mangler der en
mand/familie for at kabalen kan gå op. Camilla
har lige nu to, som hun tager kontakt til, da de
måske vil være en del af græsslåningsholdet
inden hun mødes med alle.
5d: Inden d. 31.1 skal friluftsrådet have
modtaget det endelige budget for Byhaven, så
vi kan få udbetalt de midler vi har fået tildelt af
dem. Ansøgningen er næsten færdig. Lisbeth
og Dorte færdiggør og sender ansøgningen.
6a: På valg er Mads, Camilla, Mette og MaiBritt. Camilla genopstiller ikke.
6b: Lene skriver det i ugebrevene i januar.
Generalforsamlingen er Torsdag d. 21. marts
2019 kl.19.30
Vi er umiddelbart mest stemt for at ansætte
en seniorjobber, hvis det er muligt.
Der nedsættes et lille ansættelsesudvalg
bestående af Lisbeth, Mads, Ole og Lene.
8a: Personalet foreslår at julearrangementet er
aftenen før sidste skoledag før jul. Tidsrammen var passende. Der er forslag om at
ændre lidt på tombolaen enten med
skrabelod, som skal sælges inden tid eller at
alle familier skal købe en gave til tombolaen.
Punktet tages op igen senere.
8b: Bodil deltager fra skolen og børnehaven.
Stor tak for julegaven fra personalet.

Kommende punkter til fremtidige møder:
a) Februar: skal informationspunktet fra børnehave og skole indføres igen
b) Dato for revisormøde i foråret inden generalforsamling
c) Forslag om App til Magasinet Friskolen i vores nyhedsbreve
d) Evaluering af cykelløb
e) Revisor + bankbesøg i marts
f) Evaluering af og evt. ny struktur af bestyrelsens aften, så vi er klar til 2019
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g) Maj: Tombola til julemarked – hvordan gør vi til næste år?
Kommende møder og arrangementer:
Februar: d. 7.2.19 – bestyrelsesmøde
Marts: d.7.3.19 – Revisormøde. Mødet starter kl. 17.
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