Referat bestyrelsesmøde
Torsdag den 4. april 2019
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Marie Volf, Erling Bossen, Lisbeth Lausten Bang, Mai-Britt Nollin, Casper Due,
Dorte Kvist Madsen, Jesper Pedersen, Sif Gjedde, Jesper Grønne, Steffen Clausen
Fraværende: Glennie Papsø, Hanna Lund Petersen

1. Sang, valgt af Casper (10 min.)
2. Godkendelse af dagsorden og

Joanna
Referatet godkendt og underskrevet

referat fra februar
(5 min.)
3. Forretningsorden (20 min.)
A. Bestyrelsens styreværktøj
B. Tavshedspligt
C. Fastsættelse af mødedag og
tidspunkt
D. Lærerepræsentantens opgave

3A: Der opfordres til at
bestyrelsesmedlemmerne læser
forretningsordenen igennem (se
hjemmesiden).
3B: Tavshedspligten gælder også, når man
træder ud af bestyrelsen.
3C: Maj, juni, august afholdes bestyrelsesmøde
den første tirsdag kl.19.30 (se datoer nederst i
dokumentet). Vi evaluerer til august om det
stadig skal være tirsdage kl.19.30

(O)

4. gennemgang af alle udvalg (30 min.)
Bus, rengøringsudvalg/græsslåning og
tombola-scene/drama udvalg
(Mai-Britt)
A. Bus
B. rengøring: hvornår skal de
afgåede bestyrelsesmedlemmer
ind i rengøringsplanen?
C. Hovedrengøring
D. Arbejdslørdag
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg
(Siff)
E. Fonde
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg

3D: Lærerrepræsentanten skal for eftertiden
være ordstyrer og holde styr på tiden.
4A: Ordningen omkring bus/transport skal på
dagsordenen som selvstændigt punkt til
mødet i juni, da antallet af bus-børn næste
skoleår er faldende. Mai-Britt og Ole snakker
sammen omkring bussen inden mødet i juni.
4B: På rengøringsplanen bytter de afgående
bestyrelsesmedlemmer plads med de nye
bestyrelsesmedlemmer. Mai-Britt sender
besked til de involverede familier.
4C: Fra næste skoleår skal 8.klassesforældrene være med til hovedrengøring i
januar. Mai-Britt kontakter Berit og Inger.
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(Jesper)
F. Vedligehold, legeplads og
byggeudvalg, græsslåning.
G. Vedligehold af Byhaven

Beslutning: De familier som ikke kommer til
hovedrengøring eller arbejdslørdag skal have
to ekstra rengøringer i løbet af året.
4E: Fondsudvalget vil gerne have en ny tegning
over Byhaven, da der ikke kan indhentes tilbud
på cykelbanen inden der er en målfast tegning.
Der arbejdes på at få en ny tegning.
4F: Torben Vester mødes med Jesper
Pedersen, Morten Kjeldsen, Lisbeth og Marie
for at koordinere udvalgenes arbejde,
vedligehold af Byhaven og planlægge
arbejdslørdag.
Jesper overtager græsslåningsudvalget, så det
nu er under vedligeholdelses/legepladsudvalget og ikke en del af næstformandens
opgaver.

(O,D,B)

5. Skal informationspunkt fra
børnehave og skole indføres igen?
(20 min.)
(O, D, B)
PAUSE (5 min.)
6. Byggeri –Hvor er vi i processen (20
min.)

(O,D)

7. Byhaven (20 min)
A. Indkøb af bord/bænke sæt

(O, D, B)
Arbejdslørdag (20 min.)
(O, D)
Siden sidst (5 min.)
- Stormøde d. 20.2.19

4G: Planterne i Byhaven lider under børn der
knækker grene af og græsslåningsmaskiner,
der kommer for tæt på. Lisbeth kontakter
Martin Rasmussen angående græsslåning/
beplantning, så de kan hjælpe med at passe på
planterne.
Punktet indføres igen, men skal ses som et
informationspunkt med korte informationer
både fra børnehaven, skolen og SFOen.

Tegningerne kigges igennem og der drøftes
nye muligheder.
Der er vigtigt at musiklokalet ikke er ved siden
af et klasselokale.
Der skal måske tænkes et håndværk og design
lokale ind i planen eller et andet alternativ.
7A: Der ønskes 7 bord/bænkesæt mere.
Lisbeth finder pris på 7 bord/bænkesæt og
sender videre til Casper.
Marie undersøger pris på hylder til skuret ved
bålhytten.
Udsættes
Lene og Ole deltog i stormødet d. 20.2.19. Et
rigtig godt møde, hvor planerne for
Side 2 af 3

-

Magasinet friskolen i vores
Nyhedsbreve

(O, D)
-

B. Evt. (5 min.)
Mobilpay nummer
Mails

kulturlanternen blev fremlagt og skolen/SFOen
fik lov til at komme med deres ønsker.
Skal magasinet Friskolen sendes ud til alle
forældrene? Lene og Ole undersøger prisen og
derefter sættes det på dagsordenen igen.
Skolen får eget 5-cifret mobilepay nummer.
Husk at svare tilbage til alle, når der svares på
mails.

O = orientering
D = drøftelse
B = beslutning
Kommende punkter til fremtidige møder:
a) maj: Byggemøde (håndværk og design lokale / lokaler i værkeriet, musiklokale,
undervisningslokale)
b) juni: Bussen skal på som et helt punkt
c) Indfrielse af gældsbrev (jf. årsrapport s.22)
d) August: evaluering af mødedag og tidspunkt
e) Evaluering af og evt. ny struktur af bestyrelsens aften, så vi er klar til 2019
f) Nov/dec.: Fremtidig plan for børnehavens bygninger
Punkt der skal være på dagsordenen hver gang:
- Informationer fra børnehave, skole og sfo
Kommende møder og arrangementer:
Maj: bestyrelsesmøde d. 7. (tirsdag)
Juni: bestyrelsesmøde d. 4. (tirsdag)
August: bestyrelsesmøde d. 20. (tirsdag)
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