Dagsorden bestyrelsesmøde
Torsdag den 1. juni 2017
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Bodil Kejser, Lisbeth Lausten Bang, Casper Due, Mads Papsø,
Mai-Britt Nollin, Camilla Brix og Maria Fredberg (referent).
Fraværende: Mette Alstrup og Marie Volf

1. Sang, valgt af Ole (5 min.)
2. Godkendelse af dagsorden og referater (5 min.) – dagsorden godkendt med tilføjelse af
arbejdslørdag under evt.
3. Bussen (70 min.)
a. Spørgsmål og kommentarer til fremsendte plan for ”busbørn” indtil bussen kører?
Fin plan.
Frilæsning kl. 14 – 14.20
Minibussen kører kl. 13.45
De ældste af dem der venter på bussen og har frilæsning er skolepatrulje og følger
buseleverne fra BHK. 1., 2. og 3. klasse om til bussen.
Det er forældrenes ansvar at børnene retter sig efter skolepatruljen.
b. Gennemgå stillingsannoncen til chaufør: Annoncen justeres mht. tidspunkter og
kommer på skolens facebookside m.m., på skolens hjemmeside, Ekstra posten og
Kjellerup Tidende.
c. Køb af bus: Casper og Mads tager til autohuset i Randers og køber en 9-personers
bus.
d. Plan for minibus-stjerne-kørsel: Fin plan som vi gennemgik. Vi drøftede de
forskellige muligheder og talte igen omkring en km grænse til de forskellige
fikspunkter.
Lene: foreslår at vi offentliggør planen i ugebrevet.
Casper: enig med Lene, dog med fikspunkter og en kort oversigt.
Lisbeth: Foreslår at vi fortsat reviderer busruten hvert år, for de nuværende
busbørn. Der kan ikke komme nye børn med bussen.
Lisbeth: Synes vi skal kontakte de berørte familier.
Maria: Vi skal lave en plan som Lene og Casper nævnte tidligere og hvor vi så
beskriver de konkrete beslutninger.
Vi beslutter at det koster 200 kr. pr. barn pr måned i 11 måneder – dvs. 2.200 kr.
For 2. barn el. flere koster det 100 kr. pr. måned – dvs. 1.100 kr. Dvs. det kommer
maksimalt til at koste 3.300 kr. pr. familie pr. år. Denne brugerbetaling blev
enstemmigt vedtaget. Hermed er busudgiften sammenligneligt med de børn som
skal med offentligt transport.
e. Lave skriv/information til forældrene
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Busskrivet sendes rundt i ugebrevet den 9 juni og forældrene skal svare tilbage
senest onsdag den 14 kl. 12 og der kommer endelig svar fredag den 16. juni i
ugebrevet.
f. Salg af gammel bus
Mads og Casper kontakter de personer, som kan have interesse i at købe vores
gamle bus.
g. Busudvalget står for buskørsel, busrute, chauffør, vikar planlægning af ruterne
m.m.
Efter vi har fået alle tilmeldingerne den 14. juni laver vi planen for den kommende
buskørsel.
Alle som skal være vikarer til buskørsel skal har ren straffeattest og børneattest.
Ole kontakter Peter Svendsen i forhold til om han vil være chauffør indtil vi har en
chauffør.
PAUSE (10 min.)

4. Status på Fitness Play Banen (35 min.)
a. Byggeansøgning – er ikke sendt ind endnu. Torben mangler at sende en tegning til
Sidsel, som går videre med det til kommunen.
b. Placering og udgravning - som tidligere nævnt er fodboldbanen og Fitness Play
Banen byttet om, som fodbold banen kommer længst væk.
c. Bestilles ved Tress – Casper taler med Tress.
d. Sende ansøgning ifht penge ved DGI’s gavefond - Lisbeth
e. Husk overdækning ved bålplads og pengene fra Friluftsrådet
Personalegruppen planlægger bålplads (inkl. borde, bænke og kasser til grej) pris
op til 150.000, hvoraf vi får 75.000 kr. tilbage fra Friluftsrådet. De gennemgå også
den tidligere planteliste i forhold om behovet er det samme som først antaget.
f. Artikel til Lokalbladet med deadline d. 1/8 2017 (10 min.) Hanna dækker begge
sider i lokalbladet.
5. Evt. (15 min.)
a. Kursus for bestyrelsesmedlemmer onsdag d. 30/8 2017 i Herning?
b. Arbejdslørdag – de som ikke har deltaget
Forslag til kommende bestyrelsesmøder:
August: d. 10/8 kl. 19.30 – Camilla kan ikke
September: d. 7/9 kl. 19.30
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