Referat bestyrelsesmøde
Torsdag den 4. februar 2016
Kl. 19.00 til 21.30
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Erling Bossen, Lisbeth Lausten Bang, Camilla Brix, Mads
Papsø, Mette Alstrup og Maria Fredberg (referent).
Fraværende: Casper Due og Mai-Britt Nollin.

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra januar (5 min.) Referatet og dagsorden blev
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

godkendt.
Sikkerhedspolitik fra forældrerådet i børnehaven (20 min.) Punktet udskydes.
Jordkørsel (vold på skolens fodboldbane), v. Hanna (15 min.) Volden skal flyttes og Ole
spørger om det er noget der kan lade sig gøre i forbindelse med arbejdslørdag. Lisbeth
fortæller at legeplads- og vedligeholdelsesudvalget gerne vil flytte jordvoldene men ikke
på selve arbejdslørdagen, idet det vil være for farligt med de store maskiner og de mange
børn. Ole taler med Torben Vester omkring denne flytning af volden. Martin Rasmussen
skal med ind over. Vi kan evt. tage kontakt til Thomas Nielsen.
Beskærings af træer ved smeden, v. Lene og Ole (10 min.) Knud (nabo) har spurgt til om
vi kan beskære bøgetræerne, idet Kund har fået mår og mener at træerne kan være
årsag til at måren kommer ind. Vi beslutter at vi beskærer de grene der hælder ind mod
muren og det vil ske på arbejdslørdag.
Hovedrengøring (15 min.)
Ved Lene: Inger foreslå at Berit Rasmussen eller Louise Kristensen bliver tovholder på
hovedrengøringen. I forbindelse med hovedrengøringen er der stor forskel på hvor lang
tid det tager at rengøre et område. Derfor foreslår vi, at alle deltagende hjælper
hinanden færdige. Et eksempel kunne være at de der gør handicaptoilettet rent hjælper
de der har lærerværelset, idet det er hurtigere at gøre hovedrent på handicaptoilettet.
Tidspunkterne for de to hovedrengøringer er:
1) den første lørdag efter skolestart, efter juleferien
2) den sidste lørdag inden skolestart, efter sommerferien dvs. lørdag i uge 31.
Forældreråd, v Mai-Britt (15 min.) Udskydes pga. Mai-Britts fravær.
Dato for cykelløb (15 min.) Onsdag den 1. juni 2016
Planlægning af generalforsamling ud fra køreplanen (20 min.) Svend Åge Kusk vil gerne
være dirigent og Mariane Fjendbo vil gerne være referent. Bodil og Erling er
stemmetællere. Vi skal have valg af tilsynsførende på dagsorden.
Maria sender dagsorden for generalforsamlingen til Lene indenfor de næste 14 dage.
Orientering fra udvalgene (10 min.)
1) Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt: Vi er
fremadrettet opmærksomme på hvor mange der reelt er i udvalgene. I de udvalg
hvor der er flere end besluttet, kan vi opfordre til at der kan ske rokader til udvalg
hvor, der mangler personer.
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2) Fonde, PR, Lejrskole, og arrangement udvalg - Mette: Lisbeth, Mette og Mariane
Fjendbo vil gerne være med til at søge fonde. Marie indkalder til et møde. Ditte
indkalder til møde i PR-udvalget i foråret.
3) Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads: Ole og Mads planlægger at
holde et drænmøde. Mads kontakter Henrik Skov, Martin Rasmussen, Tommy
Sørensen og Torben Vester.

10.Dagsordner og referater til forældre, v. Lisbeth (10 min.) Vi aftaler at vi laver et link i
ugebrevet til referaterne fra bestyrelsesmøderne.
11.Siden sidst. (10 min.)
a. Status på fonde – se under pkt. 9,2.
12.Evt. (5 min.)
Markedsdag på Lemming gammel skole søndag den 17. april. Børnehaven og skolen kan
fint stå sammen og evt. lave popcorn el. snobrød. Samtidig skal vi have en stor oversigt
over Byhaven.
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