Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 3. november 2016
Kl. 19.00 til 21.30
På skolen
Deltagere:
Hanna Lund Petersen, Lisbeth Lausten Bang, Casper Due, Mads Papsø, Mette Alstrup, Mai-Britt
Nollin, Camilla Brix og Maria Fredberg (referent)
Fraværende: Lene og Ole Kamp, Marie Volf og Mette Marie Richardt

1. Sang, valgt af Mette Alstrup (10 min.) I Danmark er jeg født.
2. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.) Dagsorden blev godkendt. Referatet
venter og sendes rundt pr. mail inden for den næste uge - godkendes pr. mail. Hanne har
vedtægter at tilføje under evt.
3. Kostordning i børnehaven v. Hanna (10 min.) Hanne orienterer om reglerne i forhold
kostordning. Hanna nævner flere fordele ved madpakkeordningen her i blandt dialogen
med forældrene omkring kost og madpakker, som er til alles fordel. Forældrerådet
ønsker at bevare og fortsætte med madpakkeordningen. Bestyrelsen skal hvert 2. år
træffe beslutning om hvorvidt vi skal fortsætte med madpakkeordning.
4. Skoleleder vederlag for næste år (5 min.) Det blev flerstemmigt vedtaget at skoleleder
får vederlag.
5. Bussen (40 min.) Lisbeth fortæller om orienteringen om bussen på bestyrelsens aften og
vi havde en diskussion. Vi skal have sat regnestykket op, så det er tydeligt, hvordan
økonomien forholder sig.
- hvem er berørt af bus situationen
- overgangsordning
- alternative løsningen til erstatning busbrugen i skolebrug
- møde med busudvalget
- møde for de berørte parter
- udmelding til kommende forældre på skolen, med information om bussituationen.
- forskellige muligheder og alternativer for tilskudsordninger
Brainstorm:
Undersøge om det er muligt at købe en mindre bus til 9-personers
Ringe bustider for rute 31
Tab af busreklamer
Undersøger hvor mange børn, som er berørt af dette
Hvor mange kan benytte offentlige transportmidler
Muligheder for samkørsel
Har I et reelt behov for bussen eller kan I finde alternative løsninger.
Klub - mulighed
Reelt tilbud fra et busselskab eller privat buskørsel (de grønne busser)
Forslag til samarbejde med plejehjem
Flexarbejder
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Hvad skal de ekstra penge gå til - de penge der tidligere gik til bussen?
Tilskuddet er faldet gradvis 220.000 kr. til de nuværende 16.000 kr.
Hvordan skal udfasningen af skolebussen foregå?
Ændring af skoledagens sluttid.

Vi skal have opstillet det samlede regnestykke.
Skolens behov for buskørsel:
- fysik
- sfo
- lejrskole
- ture ud af huset
Børnehavens behov for buskørsel:
- 20 til 30 kørsler
- Der betales nu 18 kr. pr. barn pr. måned til bussen fra forældrebetalingen
Hvad skal busudvalget undersøge:
Busudvalget: Peter Holm - formand, Anders Mark - næstformand, Søren Nollin
- Børnehavekørsel 20 til 30 kørsler pr år
- Undersøgelse af behov for bussen i skoleregi, dvs. hvor buskørsel er en
nødvendighed.
- Er det muligt at få et busselskab til at køre fra Lemming til Levring for ældstegruppen.
- Hvad er prisen pr. buskørsel.
Budgetmøde den 9/11 og herefter sender Casper de faktuelle tal rundt den 10/11.
Vi holder et opfølgende møde torsdag 17/11 kl. 19.30 hvor vi skal have opstillet økonomien for
bussen og planlagt hvad busudvalget skal undersøge.

PAUSE (5 min.)
6. DGI gavefond (5 min.) Kort opsummering af de indkomne beløb. Der kommer en artikel i
lokalbladet.
7. Evaluering af Bestyrelsens aften samt opfølgning på udvalgsmøderne (30 min.)
a. Referat fra aftenen. Referatet sendes rundt inden for den næste uge.
b. Gennemgang af udvalgslister. Passer antallene i de forskellige udvalg?
Camilla mangler lister fra: Pr, arrangement, fonds og bygge. Der er en ok fordeling
af medlemmer i de forskellige udvalg.
Laver en liste forinden mødet om hvem af bestyrelsesmedlemmerne der går med ud i de
enkelte udvalg. Hvilke udvalg i hvilke lokaler skal tydeliggøres.

8. Orientering fra udvalgene (15 min.)
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a. Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt: Bus er nævnt
under pkt. 5. Helle er fortsat formand for tombola-udvalget. Vi kan ikke uden
videre oprette et nyt udvalg i forbindelse med kreagruppen. Det er dejligt med
nye initiativer og vi vil gerne bakke op om gruppen. Det bliver ikke et udvalg og
det fratager ikke medlemmerne fra det øvrige udvalgsarbejde.
b. Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg – Mette. Camilla gennemgik
referatet fra arrangement-udvalget.
c. Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads. Mødes på lørdag kl. 9 med
emnerne Fitnessplaybanen, dræn og grubning, tilladelser til fitnessplaybanen
samt koordineringen af de forskellige projekter. Undersøger forslag til køb af
materialer til borde/bænke og beplantning.
d. Græsslåningslisten – Camilla. Der slåes ikke græs mere, sæsonen er slut for i år.
Kort fra referatet i græsslåningsudvalget. Der slås græs hver uge uanset vejret.
9. Hvad har vi af ”hængepartier”? (5 min.)
Skriv fra cykelløbet - Lisbeth og Maria
Skriv om kommunikationsudvalget - Lisbeth og Maria
Følordning og forældreråd - Mai-Britt, Camilla og Mette
Restancer - Casper

10.Evt. (5 min.)
Børnehavens vedtægter - opfølgning. Der mangler et afsnit om udmeldelse og
indmeldelse, som netop er blevet tilføjet. Dvs. at vi på næste bestyrelsesmøde endeligt
skal godkende vedtægterne.
Næste møde er torsdag d. 1/12 2016
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