Referat for bestyrelsesmøde
den 10. august 2016 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede:
Bestyrelse: Morten Lange, Lone Jensen, Ulf Bender, Jan Johannesen, Mette Frandsen,
Annemarie Duus
Suppleant: Christian Nørbæk, Ronni Hørlyk, Henrik Eriksen,
Ledelse: Torben Knudsen, Jytte Lind
Medarbejder rep.: Carina Skipper, Anne Faber
Afbud: Lasse Holm - bestyrelse
Referent: Mette Frandsen. Mødeleder: Jan Johannesen
Godkendelse af referat
Opfølgning på sidste møde
a. Orientering fra møde med
borgerforening
b. Plan for bygning og udeområde.
c. Samarbejde om Phd. Projekt.

Børnehuset ved Jytte
Skolen ved Torben

Evaluering
a. Kommunikation
b. Profilfag
c. Rammer og faciliteter
d. Landsbylaboratoriet

Godkendt
a. Veloverstået møde.
b. Snak om hvordan de to byggegrunde
kan bruges. Hvordan sikre vi, at kunne
udvide på bedste vis på sigt? Overveje
om der skal gives bud på en af
grundene. JJ kontakter kommunen om
interesse for grunden og om der skal
ligge noget skriftligt fra vores side.
Fremtidsdrømme for udvidelse.
UB tager kontakt til arkitekthøjskolen for
evt. at få elever ud og lave tegninger for
nybyggeri, for at få nye ideer. Tages op
igen på næste møde. Der tages
beslutning ng.
c. Der er lavet en indbydelse til workshop
d. 28. september kl. 1830-2100 og 31.
oktober 1830-2100 med Astrid Nørgaard
ph.d. Alle foreninger og
erhvervsdrivende får indbydelse.
Der tages kontakt til forskellige aviser
for artikler og PR.
Se bilag
16 børn i børnehaven og 12 børn i vuggestue.
Se bilag
85 elever
Forslag om velkomstbrev til forældre med alle
de praktiske oplysninger.
a. Intet nyt
b. Intet nyt
c. Ovenlysvinduet ikke noget nyt.
Torben og Jytte gennemgår alle
bygninger sammen, så der bliver lavet
et overblik, over hvad der skal laves.
d. Den er sat på pause, men ikke lagt
fuldstændigt på hylden. JJ tager det

Økonomi
Budgetopfølgning
Orientering fra udvalg
Ingen indkommende

Planlægning
Indkomne forslag
a. Hvilke udvalg – er det som det skal
være?
b. Kørselsregler – hvem er berettiget

Evt.

med på mødet med byfornyelsesrådet.
Vi vil gerne være med hvis der bliver sat
noget i gang igen
Budget ser fint ud for begge steder
Områdeudvalget køber fodboldnet til
multibanen.

a. Arrangementsudvalget vil finde på noget
til høstmarked.
Høstmarkedsdag. Sponsorcykelløb:
hvad skal pengene bruges til. Skolen
skal komme med forslag, til hvad de
skal bruges til.
Kunne man lave en beskrivelse af hvad
de enkelte udvalgsopgaver er, så vi får
synliggjort hvad de forskellige udvalg
har af opgaver.
Alle bestyrelseskontaktpersoner kigger
på eget udvalg på hjemmesiden og
tjekker op på om oplysninger er
korrekte.
b. Torben foreslår at forældre selv skaffer
et rejsekort til børnene.
En snak om hvem der er berettiget.
Beløbet er ikke særligt højt på
budgettet, så det skal der ikke gøres en
stor sag ud af.
Torben melder ud til forældrene.
Der er kommet et forældrebrev ang. musik på
skolen og at det gerne må være meget mere
synligt.
Kan vi integrere fysiske instrumenter mere i det
daglige? Skal vi hyre musiklærer udefra?
Torben foreslår et møde mellem musiklærer,
Torben og Majbrit Lange som har skrevet
brevet. Så vender Torben tilbage med
orientering.

Kommende møder:
 September: opfølgning på mødet mht. musik v/TK
 September: gennemgang af udvalg /kontaktpersoner
 December: profilfag
 Ændringer i bilag til vedtægt for børnehuset /UB
 Apps /ML

