Referat fra Bestyrelsesmøde den. 05.11.15 kl. 19.00
Til stede: Torben Knudsen, Jytte Lind, Carina Skipper Jensen, Ulf Bender, Jan Johannesen,
Henrik Eriksen, Ronni Hørlyk, Christian Nørskov, Lasse Holm, Morten Lange, Annemarie
Duus, Lone Jensen (referent)
Afbud: Mette Frandsen
Mødeleder: Christian Nørskov

1. Godkendelse af ref. fra 7.10.15

2. Opfølgning på sidste møde
a. Evt. pris på SFO-buselever /JJ+TK
b. Vinduesparti i BH /AMD
c. Køb af gymnastiksal – noget nyt? /JJ
d. Byggegrunde på Genvej og Haugårdsvej
– noget nyt? /JJ
e. Skolens undervisningstilbud /TK
f. Vedligeholdelsesplan /Arbejdsgruppen
(JJ+RH+CN+JL+TK)

3. Børnehuset. Siden sidst
v/afdelingslederen

Referat godkendt.
Referat fra ekstra bestyrelsesmøde vedr. bus
blev også godkendt.
a. Udestår stadig.
b. AMD og en sælger kommer ud og ser på
vinduerne og så får vi en pris på det. Der skal
søges energitilskud hjem inden nye vinduer
evt. bestilles.
c. Intet nyt siden sidste møde.
d. Intet nyt siden sidste møde
e. Debatmøde for forældrene – 30/11 kl. 19.00.
Forstander fra Tange Kristne friskole holder et
oplæg. Der laves invitation til alle forældre i
både skole og børnehus. TK + ML laver
invitation og sender ud snarest. Form på
mødet: Oplæg til inspiration.
f. Punktet rykket ind under bygningsudvalget og
Christian Tager teten på at få udarbejdet en
plan.
JL orienterer om den børnehuset lige nu. Det
aftales at der laves nyt udkast til takster for
pasning og madordning. JJ kommer med
udkast.
Der er lavet gennemgang af alarmanlægget i
børnehuset.
Børnehuset kommer så småt med ind over
alkalær.

4. Skolen. Siden sidst v/skolelederen

Der er blevet holdt en god diskofest med
spisning på kroen for de største børn i
børnehuset.
Der har været get moving uge i ugen inden
efterårsferien. En god uge. Kristian fortalt om
de mange ture i svømmehallen. De har fået så
meget ros for god opførsel af livreddere m.v.
Der har været Åben Skole – dog kom der ikke
så mange besøgende. Næste år planlægges
efter at vi deltager i den landsdækkende
Åbent Hus dag.

5. Evaluering

Der har været sundhedsplejerske på besøg.
Skolepsykologen har været på besøg og hilse
på. Den nye tilsynsførende har været på
hendes første besøg og hun kommer på
besøg igen senere.
a. Intet nyt

a.
b.
c.
d.
e.

Kommunikation/TK+AD
PR/HE
Profilfag /TK+JL
Rammer og faciliteter /CN+TK+JL
Busordning

6. Økonomi
a. Budgetopfølgning /JJ
b. Budget udsigt for 2016 –
besparelser?/TK

7. Orientering fra udvalg – orientering
sendes skriftligt til TK, der udsender til
bestyrelsen
a. Pt. ingen indkommende
8. Planlægning

b Henrik sørger for at flytte rundt på bannere. TK
sørger for at efterspørge medlemmer til
gruppen.
c. Intet nyt.
d. Intet nyt.
e. Bussen er nu oppe at køre igen. TK går i
drøftelse med RD omkring mulighed for at
forlænge busordningen skoleåret ud.
a. Budget følges rimeligvis. TK sørger for at lave
opkrævning til skolekredsen i denne måned.
b. Vedr. budget for 2016 laves der beregning på
takstforhøjelser, dog så vi stadig ligger lavere
end de kommunale takster. JJ og UB arbejder
nærmere med det. Der skal også ses på
budgetudfordringer i børnehuset i forhold til
opdeling i vuggestue og børnehave. Der er pt.
nedgang i børnetallet i børnehuset og det
kommer også til at kunne afspejles i det
kommende budget. Også på skoledelen kan vi
imødese stor nedgang i tilskuddene.
JJ laver budgetudkast klar til 30/11 – vi mødes i
forsamlingshuset kl. 18. inden debatmøde
a. Intet nyt.

Debatmøde den 30. november holdes i
forsamlingshuset – TK bestiller og giver en
melding tilbage til LJ.
Arrangementsudvalget skal tage teten og gør klar
i huset. Der sørges for forplejning til 50-75
personer. ØL, vand, kaffe og brød m.v.
Vi skal gøre os tanker om deltagelse i Åben by
arrangement 22. maj. Evt. inddrage skolebussen?
Deltagelse i ”Lav Larm” arrangement i Aabybro
den 16. november? AD og evt. ML deltager evt. i
mødet. Der er indkaldt til stormøde.
Kan vi evt. gøre andet for at gøre opmærksom på
de urimelige nedskæringer for de frie skoler? TK
undersøger om nogle af de andre friskoler i
området er med til en demonstration i Viborg?
Evt. fredag den 20. november?

9. Indkomne forslag
10. Evt.
Kommende møder:
Mandag 7/12 kl.19.00 – Carina Skipper
Tirsdag 5/1 kl. 19.00 – Lasse Holm
Onsdag 3/2 kl. 19.00 – Anne Marie Duus
Torsdag 3/3 kl. 19.00 – Torben Knudsen
Mandag 4/4 kl. 19.00 – Ulf Bender
Generalforsamling 26/4 kl. 19.00

Ingen forslag
Ikke noget.

