referat bestyrelsesmøde
Tirsdag den 6. oktober 2020
Kl. 19.30 – 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Lisbeth Lausten Bang, Mai-Britt Nollin (med på google meet), Casper Due, Dorte
Kvist Madsen, Sif Gjedde, Steffen Clausen, Hanna Lund Petersen, Bodil Kejser, Maria Fredberg
(med på google meet), Jesper Pedersen, Glennie Papsø,
Fraværende: Glennie Paps. Gry Fogh Kaae

1. Sang, valgt af Lisbeth

At lære er at ville

2. Godkendelse af dagsorden og

Referatet godkendt og underskrevet
Punkter 3 og 4 har fået tilføjet underpunkter
omkring covid-19 og beslutning om
mødetidspunkter. Punkt 5 er ændret til at
omhandle ansættelsesudvalg.
Børnehaven:
Teltet, der gik i stykker er ikke forsikret og
børnehaven betaler for et nyt.

referat fra september

3. Information fra børnehave, skole,
SFO (10 min.) Herunder Covid-19situationen

SFO:
Velkommen til Britta. Det hele er stadig meget
nyt og Britta bruger tid på at lande i sfoen.
Britta giver udtryk for, at hun er blevet taget
godt imod af både forældre, kolleger og børn.
Skolen:
Velkommen til Britta. Tillykke med
konstitueringen til bestyrelsen.
Ole ønsker en snarlig budgetopfølgning –
Casper indkalder til dette.

(O)

4. Datoer og mødetidspunkt for
kommende bestyrelsesmøder (10
min.)

Information om krav omkring eksamen i
praktisk/musiske fag i 8.klasse. Der er kommet
nye krav omkring eksamen, som gør at vores
nuværende 8.klasse skal til eksamen i
madkundskab til sommer. Lene informerer i
ugebrevet
Vi mødes den første tirsdag i måneden kl.
19.00 – 21.30

(D, B)
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5. Ansættelsesudvalg (5 min.)

(O, D, B)

6. Bus (40 min.)

Ansættelsesudvalget består af:
- Britta
- Lene
- Ole
- Bodil
- Lisbeth
- Dorte
Det er kun ansættelsesudvalget, der skal læse
ansøgningerne igennem.
Indtil videre er der økonomi til at beholde
bussen og det er vigtigt for børnehaven at
have mulighed for at køre ud med en gruppe
børn, da de er presset på pladsen.
Bussen må ikke lånes/lejes ud til forældre. Det
er kun skolen/sfo og børnehavens personale,
der kan bruge bussen.

(O, D, B)
PAUSE (5 min.)
7. Bestyrelsens aften (10 min.)

Vi ønsker, at der kommer reklamer på bussen.
Sif tager fat i PR-udvalget og sætter dem på
sagen.
Prisen for reklamerne på bussen er 3000 kr.
første år og 2000 kr. årene efter.
Alle de familier, der var til introduktion til
rengøring er nu kommet på udvalg.
Maria har styr på, hvem der mangler at blive
sat på udvalg og sender listerne rundt til hele
bestyrelsen.
Sif, Mai-britt og Jesper skal kontakte alle
udvalgsformændene, så de kan indkalde
udvalgene til møde. Der er mødepligt til
udvalgsmøderne. Udvalgene skal sende et
referat til Lene, så det kan komme i ugebrevet.

De fysiske mapper på friskolen er ikke
opdateret og skal skiftes ud med digitale
(O, D, B)
mapper på hjemmesiden.
8. Gennemgang af alle udvalg (30 min.) Mai-Britt:
d. 2. januar og d. 3. juli
Bus, Rengøring, og Tombola-scene/drama
Maria og Mai-Britt koordinerer med Louisa og
udvalg (Mai-Britt)
Sif
a) Datoer for hovedrengøring januar og
juni
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b) rengøring
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg
(Sif)
a) Friskolens 20 årsjubilæum 2021
Vedligeholdelses, Græsslåning, Legeplads og
byggeudvalg (Jesper)
a) Status på Bålhytten – ventilation og
udlejning
b) Udendørs håndvaske til vinter
c) Status på byggeri
d) Pedelskur

Vi opfordrer til at dele forældregruppen op i 2,
så der ikke er så mange samlet.
Intro eftermiddag for nye familier til rengøring.
De skal have nøgler hos Lene.
Der bliver gjort rent på toiletterne og alle
kontaktflader om aftenen to dage om ugen. Vi
mangler én til at gøre rent de andre to dage.
Duksene tørrer bordene af efter spisepausen.
Der indkøbes en lille støvsuger mere, så der er
to små støvsugere.
Vi observerer det næste stykke tid på, hvor
mange gange Annie bliver kaldt ind i stedet for
den familie, der er sat på.
Sif
Tager kontakt til PR-udvalget om reklamer på
bussen.
Marts 2021 bliver friskolen 20 år. Vi udskyder
arrangementet til forsamlingsforbuddet
tillader det.
Vi ønsker at markere dagen på en eller anden
måde, så det bliver synligt at friskolen har 20
års fødselsdag. Opgaven sendes videre til PRudvalget, som i samarbejde med personalet
tilrettelægger et lille arrangement.
Jesper
Dorte tjekker op på hvorfor bål-hytten lige nu
ikke kan findes på www.udinaturen.dk.
Bålhytten kan ikke udlejes, men reserveres på
ovennævnte hjemmeside.
Jesper finder ud af, hvordan der kan laves en
form for ventilation i bålhytten, så det er
muligt at være i bålhytten for røg.
Udendørs håndvaske fjernes og der sættes
flere håndvaske op inde på toiletterne og i
værkstedet.
Der er indhentet tilbud på opsætning af nye
håndvaske både på skolen og i børnehaven.
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Jesper har gang i at reetablere græsarealet bag
den nye bygning. De håber på at få anlagt
græsplænen i løbet af efteråret. Området vil
blive spærret af imens det reetableres.
Der kommer skabe til værkstedet på fredag.
Værkstedet skal tømmes inden efterårsferien,
så skabene kan sættes op.
Der kommer også en stige til det nye kontor,
så hemsen på det gamle kan blive tømt og
tingene i salen kan komme ind på plads på
hemsen.
Pedelskur
Der skal ryddes op og det skal være meget
snart. Jesper og Lisbeth er på sagen.

(O, D, B)

9. Plan for økonomien for
børnehavens bygninger (30 min.)
- Status

(O, D)

10. Landsbyklynger – repræsentant?

Jesper og Lisbeth mangler tilbagemeldinger fra
håndværkerne, så byggeriet kan sendes til
godkendelse hos kommunen.
Der er stadig gang i arbejdet med Merkur bank
omkring køb af børnehavens bygninger. Så
snart Lene/Ole modtager papirerne fra Merkur
Bank sendes de rundt til bestyrelsen.
Papirerne skal være læst igennem inden næste
møde.
Så snart byggeriet på skolen er afsluttet skal
byggeriet af ekstra rum i børnehaven sættes i
gang.
Udsættes til januar

(10 min.)
(O, D, B)

11. Evt.
O = orientering
D = drøftelse
B = beslutning
Kommende punkter til fremtidige møder:
a) November: Plan for økonomien for børnehavens bygninger (på først på
dagsordenen)
b) Januar: Landsbyklynger - repræsentant
c) Midt forår/efterår: dato for hovedrengøring til jul og sommer
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d) Indfrielse af gældsbrev (jf. årsrapport s.22)
e) Udvalg og kommissorier bl.a. nytænkning af tombola
f)

Punkt der skal være på dagsordenen hver gang:
- Informationer fra børnehave, skole og SFO
Kommende møder og arrangementer:
d. 3. 11 – bestyrelsesmøde
d. 1. 12 – bestyrelsesmøde
d. 5. 1 – bestyrelsesmøde
d. 2. 2 – bestyrelsesmøde
d. 2. 3 – bestyrelsesmøde kl.17 - revisor
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