Dagsorden bestyrelsesmøde den 08.09.21 kl. 19.00
Mødet holdes på skolen
Deltagere:
Afbud:
Ordstyrer: ML
A. Godkendelse af referat fra seneste møde. Referat underskrives
C. Orientering
• Formanden.
Konstituering af den nye bestyrelse.
Formand: David
Næsteformand: Morten
Kasser: Jan
Sekretær: Maj-Britt
Bindeleddet mellem bestyrelsen og forældrerådet ligger i formandsskabet.
Ift. medarbejderrepresentant fra børnehuset kan der indkaldes efter behov.
Bindeled til bestyrelsen:
Bygning: Jonas og Jesper
Område: Ronni
Rengøring: Maj-Britt
Arrangement: Morten
PR: Jehan
Planlægge året møder

4/10, 2/11, 2/12, 6/1, 2/2, 3/3, 4/4, 26/4, 5/5
Kl. 19.30
D. Børnehuset. Siden sidst v/ND
1. Orientering fra forældreråd /ND
• Se bilag Nikolaj orientere
• Intet nyt fra forældrerådet. Forældrerådsvalg ligger 20. september.
E. Skolen. Siden sidst v/skolelederen
1. Se bilag Torben orienterer
F. Evaluering:

Evaluering af generalforsamling sættets på dagsorden til næste møde
G. Økonomi:
1. Status/JJ Vi ligger lige på budgettet.
H. Orientering fra udvalg – orientering sendes skriftligt til TK, der udsender til bestyrelsen

Der er ikke kommet noget ind

I. Planlægning
1. Planlægning af arbejdsdag 18. sept. 21 samt fastlæggelse af dato for arbejdsdag i april 22.
18/9: Torben har rundsendt ekstra opgaver.
Der er styr på det.
April 2022: egentlig planlagt til 23/4. Dagen efter er der konfirmation. Flyttes til 30/4 9-15

Pause 19.55 – 20.05
B. Opfølgning på foregående møder:
1. Fysiklokale/TK -15 min TK og Karoline har haft møde med firma der laver Fysiklokaler
Der nedsættets et planlægningsudvalg bestående af Torben, Karoline, David, Ronni og
Jonas.
Det første er at få de sidste tilbud på plads og et møde snarest i gruppen.
2. Ronni sender masterplan til Torben til rundsending.
- Nedsættelse af udvalg/TK
- Ansøgning af midler til fysiklokale/ML Morten, Karoline og Lone vil gerne kigge på mulighederne
for at søge tilskud. Frist slut september.
Deadline på projektet er fortsat 31/12
3. Drøftelse af Bygningsudvalgets organisering/JM. - 15 min

En del opgaver i udvalget er komplekse og der kan med fordel være større synlighed
ift opgaverne. En betalt/lønnet løsning til nogle opgaver foreslåes. Skal på dagsorden
igen
4. Opstartsmøde udvalg - involvering af Forældrerådet/ND. - 10 min Skal på dagsorden igen
5. Beslutningsstruktur - Vi skal have besluttet det videre forløb/PV/ML. - 10 min Morten, David,
Pernille, Jan og Torben samles 23/9 kl. 19.00 ift. Status på forløbet. Maj-Britt medsender referater
fra tidligere møder med beslutninger.
J. Indkomne forslag
Intet nyt
K. Evt.:
Ang alarm. Ny prioriteret rækkefølge: 1. Jonas. 2. Jan
Bestyrelseskursus. David udsender oplysninger.
Slut senest kl 21.00

Til senere møde:
1. Den store udskiftning der har været i personalet/UB
2. Udvalgsarbejde fremover, herunder:
a. Forslag om at dem der ikke er i et udvalg, men gerne vil give en hånd med kan blive sat i
forbindelsen og/eller blive gjort opmærksom på hvis der er opgaver man kan hjælpe med.
b. Udvalgsarbejde (der ligger på hjemmesiden den gældende plan for udvalgene) – se:
https://langsoe-friskole.dk/om-skolen
c. Anne F foreslår en form for ”ekstra liste”. Det må tages op på senere møde.
________________________
Dato og mødeleder:
8/9 ML

Initialer:
Morten - ML
Ronni – RH
Jan – JJ
Maj-Britt – MG
David – DB
Jonas - JM
Jehan - JE
Julie - JH
Pernille - PV
Jesper - JK
Nicolaj – ND
Torben - TK
________________________________________________________________________

