Referat bestyrelsesmøde
Mandag den 05. februar 2018
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Marie Volf, Erling Bossen, Lisbeth Lausten Bang, Casper
Due, Mai-Britt Nollin, Camilla Brix og Maria Fredberg(referent).
Fraværende: Mads Papsø og Mette Alstrup

1. Sang, valgt af Hanna (10 min.)
2. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.) Tilføjet arbejdslørdag under evt. og
referatet er godkendt.
3. Påbegyndelse af debat om økonomi og byggeri jævnfør Ole’s mail (20 min)
Kort gennemgang af Ole om 5-årsplaner og det skriv som Lene og Ole tidligere sendte
rundt. Ole og Lene går stille og roligt i gang med at få et økonomiudvalg op at stå, hvor
formålet er at få gode ideer og så efterfølgende undersøge hvad der er reelt muligt. Der
er ingen tidsfrist på denne.
4. Gennemgang af alle udvalg (30 min.) HUSK info i nyhedsbrevene!!
Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt
- Status på daglige busruter. Ofte slås busruterne sammen, da det er få elever, som
kører med bussen. Det kommer i ugebrevet at de nuværende busforældre skal melde
tilbage senest 1. april, hvis de fortsat skal med bussen i det nye skoleår.
- Nye busruteønsker indsendt inden d. 1. april 2018 – se overstående.
- Busmøde – fastsættelse af dato: Mette, Maria og Maibritt afholder dette møde og
finder en dato som kommer i ugebrevet.
- Siden sidst: Midt Trafik, tombolaudvalget. Mai-Britt har indsendt til Midttrafik. Vær
OBS på at der kan komme en ændring, hvor børnene ikke kan komme fra Lemming til
Nisset om eftermiddagen. Mai-Britt følger op mht. tombolaudvalget.
Rengøring - Lisbeth taler med Louisa i forhold til aftalerne i forbindelse med
hovedrengøring. Rengøring kommer på som punkt næste gang.
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette
- Indvielse af Fitness Play Banen d. 9/2 kl. 11.00. Hvor der holdes tale og der er bestilt
kage. Johanne Errboe - Filialdirektøren fra Nordea fonden deltager. Midtjyllandsavis
kommer. Planen er at sponsortavlen kommer på bålhytten ud mod FitnessPlaybanen.
- Byhaven og den fremtidige plan ved Marie: Vi skal have lavet en ny plan over
byhaven, så den bliver ajourført, og de nye mål passer. Marie laver en tegning over
det som skal bibeholdes i forhold til planter og den gives videre til
beplantningsudvalget.
Lene giver besked til Jette om at hun må kontakte Lisbeth for at få de
fondsbevillinger hun skal bruge i forbindelse med regnskabet. Lisbeth tjekker op på at
Jette har fået alt hvad hun skal bruge til regnskabet.
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Siden sidst: Busreklamer. Casper ringer til Ditte og følger op på punktet og det nye
skilt.
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads
- Bålhytten. Det kører efter planen og vi har fået den endelige byggetilladelse. Der er
også ved at komme styr på belysningen. Borde og bænke bestilles først efter vi har
set bålhytten, så vi ved hvor stor den reel er og hvor meget plads der er til borde og
bænke.
- Indkøb ifht fondsmidler/Friluftsrådet – se ovenstående.
- Opfølgning på forespørgsel på seniortimer ved Ole: På nuværende tidspunkt vurderes
det at der ikke er et behov herfor. Det kan blive aktuelt på sigt, hvis vi får flere
opgaver.

5. Generalforsamling torsdag d 15/3 kl. 19.30 (20 min.)
-

-

6.

7.

8.

9.

Ny tilsynsførende: Bente Bjørnkjær fra Klovborg, som er folkeskolelærer i
Ikast/Brande kommune. Ole kontakter Bente i forhold til generalforsamlingen.
Punkter til generalforsamling modtages inden 1. feb.: Vi har ikke modtaget nogle
punkter. Vi afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 5. april kl. 19.00.
Efterfølgende afholdes april bestyrelsesmødet.
Gennemgang af køreplan for generalforsamling: Lene og Ole finder stemmetællere
og stemmesedler. Camilla spørger arrangementsudvalget om de sørger for kaffe og
kage.

PAUSE (5 min.)
Idræt/Dansk Skole idræt v. Lisbeth og Camilla (20 min.)
En snak om idrætsfaciliteter og muligheder i området. Forslag og forespørgsel om Dansk
Skole idræt. Camilla spørger om det er muligt at benytte de lokale faciliteter så som
Lemming IF og værkeriet. Herved udvides idrætsmulighederne betragteligt og der vil
være muligt for eleverne at komme i bad efter idrætstimen. At eleverne kan komme i
bad efter idræt er til gavn på flere områder. Generelt opfordrer idrætsforeningerne flere
steder til at børn lærer at gå i bad sammen. Hvis man benytter de lokale faciliteter, bliver
salen og klasselokalet frigivet til andet, hvilket kan være med til give mere plads. Lene og
Ole tager det med på næstkommende lærermøde.
Et forslag er at gåturen til Lemming IF/ Værkeriet er en del af opvarmningen.
Uddelegering af opgaver (25 min.)
- Påbegyndelse af vedtægtsændringer samt ændring i forretningsordenen – Er
gennemgået
- Redigering af kommissorier - Udsættes
- Redigering af kommunikationsvejen - Udsættes
Velkomstfolder: herunder følordning, forældreråd og nye familier – Endelig
godkendelse af tekster, så det kan videregives til ”velkomstfolder-holdet”. Læs forinden
vedhæftede filer.
Vi gennemgår alt det vedhæftede så det kan videresendes til ”velkomstfolder-holdet”.
Det med afholdes af kaffemøde hos bestyrelsesmedlemmer slettes fra begge forslag.
Opfølgning på SFO samtaler (10 min.)
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Ved Marie. Der blev afholdt 2 ansættelsessamtaler, hvoraf Brian Madsen blev ansat.
Brian er læreuddannet i musik, dansk og religion.
10.Evt. (5 min.)
- Stormøde d. 7/2: Hanna vil nævne indvielsen af Fitness-Playbanen, ansættelse i
SFOen, bålhytte samt elevtallet, som nu er 93 elever.
- Arbejdslørdag 26/5: Hanna fortæller at de i forældrerådet har nævnt at
arbejdslørdagen falder sammen med Hede Rytmer og deraf er nogle forhindret.
Datoen har været planlagt lang tid og det her været svært at finde en dato, pga.
påske, Kristi Himmelfart, pinse, konfirmationer og cykelløb og derfor fastholder vi
datoen.

Kommende punkter:
Julemarked
Hovedrengøring – forslag til at 8. klasserne skal betale hvis de ikke kommer til hovedrengøring.
Rengøring – opdatering af listerne og frekvensændring
Kommende bestyrelsesmøder:
Årsregnskab torsdag d 22/2 kl 18.00
Marts: torsdag d 8/3 kl 19.30
Generalforsamling: torsdag d 15/3 kl. 19.30
Arbejdslørdag: lørdag d 26/5
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