Referat bestyrelsesmøde
Torsdag den 3. september 2015
Kl. 19.00 til 21.30
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Stine Andersen, Lisbeth Lausten Bang, Casper Due, Camilla
Brix, Mads Papsø, Mette Alstrup, Mai-Britt Nollin og Maria Fredberg (referent).
Fraværende: Mads Papsø, idet han flyttede Knasten fra den gamle børnehave over til den nye
børnehave. Mads deltog på mødet under punkt 8.

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra august (5 min.)

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Referatet fra sidste møde godkendt. Det lukkede referat fra sidste møde godkendes
næste gang, da der var nogle rettelser.
Punkt 10 d streges ud på dagsordenen.
SFO personale (20 min.)
På grund af omstruktureringer i forbindelse med den nye folkeskolereform vender
Marianne Lykke Pedersen ikke tilbage.
Kommunikationsstrategi/kommandovej (20 min.)
Det besluttes at ordet ”kommandovej” ændres til ”kommunikationsvej”.
Lægeerklæring (10 min.)
Vi diskuterer punktet og afslutter det på næste møde.
Forsikring (15 min.)
Vi sparer fra den 1.1.2016 20.000 kr. årligt på forsikringen.
Fritidssager i skoletiden (15 min.)
Hvordan forholder vi os til sager der er foregået i fritiden?
Såfremt der er et problem som dukker op i klassen, hvor det er noget der er hændt forud
i fritiden, så tager vi den op. Vi tager det op når det er børnene der henvender sig. Hvis
det er forældrene der henvender sig, skærper vi opmærksomheden, så vi er rede til at
tage det op med børnene i skoletiden.
Der er en petitesse grænse. Optræder der situationer, som kræver opmærksomhed er vi
rede til at tage det op med børnene. Det skal være til fælles bedste. Det daglige virke på
skolen skærmer børnene. Vi er opmærksomme på at få afsluttet eventuelle problemer
hurtigst muligt. Dette punkt kommer med ind den kommende beskrivelse af
”kommunikationsvej” dvs. kommende ændringer i kommandovejen.
Eventuelle skyldnere til skolen og børnehaven (25 min.)
Vi forbeholder os ret til at inddrage advokat og inkasso i skyldnersager.
Bestyrelsesmedlemmer og rengøring (10 min.)
Opfølgning fra sidste møde. Der foretages en afstemning om bestyrelsesmedlemmer skal
fritages fra rengøring.
Lisbeth har spurgt Inger hvor mange familier vi er på skolen og hvordan rengøringen
foreholder sig. Der er 52 familier, som gør rent hvoraf én familie har til opgave at
rengøre bussen udvendigt og én familie har til opgave at pudse vinduer. Fritages
bestyrelsesmedlemmerne fra rengøringen vil rengøringsplanen stadig gå op.
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Der er kommet mere arbejde i bestyrelsen gennem de seneste år. Blandt andet er det
bestyrelsen, der arrangerer cykelløbet, som afholdes hver andet år. Samtidig er det ikke
let at erhverve nye kandidater og suppleanter til bestyrelsesposterne.
Afstemning: Flertallet bestemmer at bestyrelsesmedlemmer fritages for rengøring.
9. Orientering fra udvalg (15 min.)
Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette
a. Fonde: se pkt. 10 c.
b. PR. Mette og Lisbeth tager til kontakt til Christina Skovby Nielsen.
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads
a. Status efter seneste arbejdsweekend:
Hanna: Mange fra vedligeholdsudvalget og andre har igen været i gang. Det er et
fantastisk stykke arbejde der gang på gang udføres.
Camilla: Hvem skal gøre noget når folk ikke møder op til møder i udvalgene.
Det skal gøres klart at der er mødepligt til udvalgs-møderne.
Maria: Det er en mulighed at indkalde aktivt til møderne og med forslag til tidspunkt. Det
meget brugbare værktøj er at sende en doodle med mødetidspunkter, som alle
mødedeltagere skal svare på.
Lene: De tunge fliser skal fjernes hurtigst muligt. Hanna spørger Henrik Skov om han kan
fjerne de store tunge fliser der ligger oppe for enden af Torbens skur.

10.Siden sidst (10 min.)
a. Status på fonds ansøgninger: Lisbeth forsøger at få kontakt til Peter, så de kan
arbejde videre. Planen er at de I fonds-udvalget nu skal arbejde videre med alt det
materiale der allerede foreligger.
Hanna har sendt mail til Peter om at de kan søge en fond ved banken.
Mai-Britt spørger Martines mor - Trine ang. plantning af bøgetræer. Hanna sender
info omkring træerne videre til Mai-Britt.
b. DGI’s gavefond. Mette henviser Mariane til at tage kontakt til Lisbeth for nærmere
info.
c. Info fra Hanna, som er sendt pr. mail.
d. Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer

11.Evt. (5 min.)
Lisbeth: Camilla bliver fremover mødeleder lidt i samråd med Casper
Camilla: Idræt og bad. Camilla har undersøgt at vi gerne må bruge badefaciliteterne i Lemming IF.
Idræt og bad skal på som punkt på et senere bestyrelsesmøde.
Lene: Jette foreslår at det kun er forældre til ”busbørn”, der skal rengøre bussen.
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