Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 7. februar 2013 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede: Torben Knudsen, Maj-Britt Sørensen, Anne Maria Duus, Jan D. Johannesen, Morten
Lange, Tina Meldgaard, Torben Christensen, Merete Larsen, Lotte Jensen.
Afbud: Laila Axelsen, Carina Skipper, Carsten Abrahamsen, Lars Mogensen
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referatet blev godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Fremsendelse af udvalgsbeskrivelser: Mangler fra byggeudvalget,
arrangementsudvalget og områdeudvalget.
b. budget 2013: Forventer lille overskud.
c. Generalforsamling 2013: Ole Flemming kommer og holder
foredraget: Hvem bestemmer? Foredrag kl. 18.30 – 20.30.
Generalforsamling kl. 20.30. Holdes i forsamlingshuset (Carina lejer
forsamlingshuset). TC kontakter foredragsforeningen og Lars
Mogensen vedr. PR (bla. klubblad). Entre gratis, men salg af kaffe
og kage (arrangementsudvalget). TK tjekker hvornår invitationen
skal sendes ud. TK og ML laver dagsorden.
d. Lugt i BH: Det har hjulpet med ventilationen.
e. Skolemad: Der har været møde og der er besluttet at ordningen
fortsætter skoleåret ud. Om ordningen fortsætter efter sommerferien
afhænger af elevtal. Hvis ordningen fortsætter, slås stillingerne op.
a. Der er 35 børn.
b. 4 børn starter 1/3.
c. Anna er stoppet i praktik
d. har holdt fødselsdagfest – dagplejen var der og fællesspisning for
forældre.
e. Bedsteforældredag i morgen
f. Nye ”håndklæder” købt til hele børnehuset.
g. Stor sygdom blandt børn og personale.
a. Der skal løbende tages op, hvis der er familier der har problemer
med betalingen. Hvis der ikke betales i 3 mdr. skal det tages op på
bestyrelsesmøde.
b. Der har været ledermøde.
c. Der er tilknyttet ny psykolog på Langsø Friskole
d. Vi forventer 68 elever efter sommerferien.
e. Margot er stoppet.
f. Der kommer ny i virksomhedspraktik efter vinterferien.
g. Sandra skal på barsel til sommerferien.

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

4. Siden sidst
v./skolelederen

5. Evaluering
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6. Budgetopfølgning.
7. Orientering fra udvalg.

a. Forventet årsresultat + 70.000
b. Morten skal lave årsberetning til næste møde.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bygningsudvalg: intet nyt
Områdeudvalg: Carsten (halinspektøren) rydder sne.
PR-udvalg/sponsor: intet nyt
Arrangementsudvalg: intet nyt
Rengøringsudvalg: rengøringsaften sidst i februar.
Fysikudvalg: flyttes over til bygningsudvalget

8. Planlægning
9. Indkomne forslag

a. Etablering af vuggestue: Der nedsættes et udvalg – Jan, Maj-Britt,
Merete, Carina?

10. Evt.

a. 16. maj er der bestyrelsestræf på Hvilsom friskole.
b. Landsmøde d. 4. maj 2013 – tilmelding senest 1. april. Der skal
meldes tilbage ved næste møde om man vil deltage.
c. Forældreinddragelse – rettigheder: Men på næste møde.
d. 11.03.2013 kl. 18.30 – brød Lars
d. 02.04.2013 kl. 18.30 – brød Laila
d. 23.04.2013 kl. 19.00 – generalforsamling
d. 15.05.2013 kl. 18.30 – brød Jan

7. Næste møder.
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