Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 5. september 2013 kl. 18.30 på Langsø Friskole
Tilstede: Maj-Britt Sørensen, Annemarie Duus, Morten Lange, Carsten Abrahamsen, Carina
Skipper, Torben Knudsen, Lone Jensen, Ulf Bender, Jan Johannesen, Merete Larsen, Lars
Mogensen, medarbejderrepræsentant: Trine
Afbud: Jan Johannesen, Torben Christensen.
Referent: Maj-Britt Sørensen

Godkendelse af referat.

Referat godkendt.
a. Rettelse Helle er på 11,5 timer i SFO og 5 timer i børnehaven

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Lønforhandling FSL: Jan, Morten og Carsten afholder møde med
Torben d. 12. sep. kl. 16.00, Morten kontakter Jan.
b. Låge i BH til vejen: Den er blevet malet
c. Energi-optimering: Punktet flyttes til kommende møder
d. Løn- og ansættelsesmøde (Lotte, Merete): Torben og Merete
melder dato ud.
e. Hvem snakker med købmanden om kvalitet m.m.: Vi handler det
vi kan hos købmanden.
f. Ny ovn til køkken: Morten og Annemarie undersøger forskellige
muligheder.
g. Bankforbindelse: flyttes til kommende møder.
h. Investeringsønske/ skole-børnehave:
–
Ovn til køkkenet.
–
Investeringsplan for energi-optimering (beløb sættes af
hvert år i en årrække) Lars kontakter energi-konsulent.
–
Ny inventar (Stole og borde)
–
Torben tager det med på næste lærer-møde om
personalet har nogle ønsker.
–
Merete spørger personalet i børnehaven
i. Bestyrelsen evaluering af skoleåret 2012-13: Morten har lavet
oplæg og tilføjer, at bestyrelsen har fokus på kvaliteten af tyskundervisningen.
j. Forsikringer: Er i orden.
k. Vaskemaskine i BH – vuggestue: Annemarie har fundet
vaskemaskine.
l. PR-udvalg søgning om trafikskilte: PR-udvalget ser på det.
m. Græsplæne med kirken: Jan og Lone undersøger muligheden for
at få den lagt om.
n. Tag på BH/vuggestue: Carsten tjekker det.
o. Høstmarked d. 14/9: Forventer det hele er på plads.
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3. Vuggestuen. Siden
sidst v/lederen

4. Børnehaven. Siden
sidst v./afdelingsleder

a. indsamling: 70.000 kr. (Bettina sørger for at sende aktie-beviser
ud)
b. Byggesag: Torben C. har været til møde på kommunen. Prisen
bliver over 100.000 kr. Carsten og Torben undersøger muligheden
for et halvtag på legepladssiden. Mulighed for opbevaring af
barnevogne i eksisterende bygninger. Budget 50.000 kr.
c. Revisor: Forventer Jan har styr på det.
d. Lejekontrakt: Jan og Ulf laver aftale.
e. Indvielse d. 14/9: Annonce i Landsbyerne
f. Vi er kommet godt i gang. Har fået et dejligt lokale.
a. Der er 27 børn.
b. Der har været overnatning i bh
c. der er arrangeret 4 ture til biblioteket med musik og fortælling
d. fællesspisning + forældrerådsvalg d. 17. september
e. Marianne skal giftes på lørdag.
f. Mangler afløser om eftermiddagen.
g. Heidi holder d. 27/9

5. Skolen. Siden sidst
v/skolelederen

a. Der har været forældremøde.
b. Torben tjekke årskalender.

6. Evaluering

a. Arbejdsdag d. 17/8 – super godt fremmøde. Der blev lavet meget.

7. Budgetopfølgning og
økonomi

a. følger budget.

8. Orientering fra udvalg

a. Pt. ingen indkommende.

9. Planlægning

a. Arbejdsdag d. 5/10: Lister laves.
- Maj-Britt kontakter Annemarie vedr. opgaver

10. Indkomne forslag

a. Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer (www.friskoler.dk)
b. Mødestruktur/deltagelse for Merete: Vuggestue-møder skal ligge
på samme dag som skolebestyrelsesmøderne. Merete evt. kun
deltage hver anden eller tredje måned. Give Torben skriftlig besked
om hvad der er sket siden sidst, de gange Merete ikke deltager.
c. Priser for skole – SFO – Børnehave og vuggestue: Torben snakker
med familien og mulighederne i støtteforeningen.
a. Carsten bestiller nøgler.
b. Køkkenpersonalet ønsker opvasker (Torben K. undersøger
mulighederne)

11. Evt.
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12. Mødedatoer

d. 08.10.2013 kl. 18.30 brød Lone
d. 30.10.2013 kl. 17.00 Visionsmøde i bestyrelsen
d. 04.11.2013 kl. 18.30 brød Annemarie
d. 04.12.2013 kl. 18.30 brød Maj-Britt
d. 07.01.2014 kl. 18.30 brød Carina
d. 06.02.2014 kl. 18.30 brød Torben
d. 12.03.2014 kl. 18.30 brød Jan
d. 02.04.2014 kl. 18.30 brød Lars
d. 29.05.2014 kl. 19.00 generalforsamling
d. 13.05.2014 kl. 18.30 brød Morten
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