Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Referat for Ekstra bestyrelsesmøde
d. 28. maj 2015 kl. 19.00 på Langsø Friskole
Tilstede: Torben Knudsen, Morten Lange, Annemarie Duus, Ulf Bender,Jan Johannesen, Ronni
Hørlyk, Christian Nørbæk, Henrik Eriksen samt Susanne Maretti.
Afbud: Mette Frandsen; Lone Jensen, Lasse Holm
Referent: Morten Lange

1. Godkendelse af referat Godkendt
fra 05.05.15
2. Kørselsordning

a. Kørselsordning til Ørumområdet fra skoleåret 15-16
- Køb af bus
- Vognmandsordning
Vi må konstatere at bussen mellem Ørum og Vammen forsvinder fra
sommerferien. Vi skal have fundet en anden løsning.
Vi kom ud i en drøftelse omkring 9.kl. go/no-go. Den blev udsat til
senere.
Vi kan anskaffe vores egen bus.
Richard har et godt tilbud. 1 stk. 8 personers VW transporter–
Langsø Friskole skal betale afgiften (ca. 30.000) + forsikring,
vægtafgift og brændstof. Leveres nysynet – Langsø friskole betaler
stumper – Richard lægger timerne idet – Richard kan også tilbyde at
køre bussen.
Vi kan vælge kørselsordninger – tilbud mellem 120000 - 240000 kr.
pr. år – alene for kørsel mellem Ørum og Vammen.
Vi besluttede at gå efter Richards tilbud. 5 måneder i første omgang.
Dvs. til årets udgang.
Nu skal der rykkes på PR aktiviteter således vi kan høste udbyttet af
denne investering i form af flere elever.
Anne Marie, Susanne Ronni og Henrik arbejder med PR delen.
Reklamer på bussen, byporte, flyers, facebook.
Torben tjekker andre skoler brug af reklamer på bus.
Reglerne for hvor der kan hentes elever skal laves – Christian,
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Henrik og Torben laver oplægget inden næste møde 10. juni 2015.
Det er vigtigt at der responderes på ting der sendes ud på mailen.
Hvis der ikke kommer respons træffer PR udvalget beslutninger.
3. Ny leder Børnehuset

Jyttes konstituering slutter med udgangen af august 2015.
- Stillingopslag nu – Jobnet hurtigst muligt – Torben ansøgningsfrist 19. juni – samtaler i uge 27

4. Udvalg – Hvordan
hvornår

Det er primært bygningsudvalget der skal håndplukkes. Torben
sender ud til forældrene som tidligere.

11. Evt.

Åben By – hvem deltager på møde 17. juni – Jan og Susanne
deltager. Jan melder retur til Bent Bjerring.
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