Langsø Friskole Vammen 8830 Tjele

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde
d. 08. marts 2011 kl. 18,30 på Langsø Friskole
Tilstede:
Torben Knudsen, Jan D. Johannesen; Maj-Britt Sørensen, Uffe Schmidt., Tina Meldgaard, Henriette
Rokkjær, Torben Christensen, Morten Lange, Carsten Abrahamsen, Mette.
Afbud: Lotte Vels, Torben Christensen
Referent: Maj-Britt Sørensen
1. Godkendelse af
referat.

Referat godkendt.

2. Opfølgning på sidste
møde

a. Årsmøde: Vi tager det gang til gang. Merete deltager og friskolen
betaler omkostningerne.
b. Tjek af isolering over soverum i BH: Der er ikke problemer med
isoleringen på loftet, men Carsten mener, at det trækker fra gulvet.
Punktet flyttes til grøn plan.
c. Der er startet to små børn.

3. Børnehaven og siden
sidst v/afdelingslederen

a. Det går super godt med kok. Lisbeth vil gerne arbejde videre med
hensyn til mad til skolebørnene. Hun skal lige have lov til at komme
godt i gang og så vil vi sammen med Lisbet finde ud af hvor meget
tid det tager og hvad det vil koste for skolebørnene. Der skal
undersøges om der kan laves en indkøbsaftale med Vammen
Købmand (Jan og Lisbeth aftaler møde)
b. Mangler stole i køkkenet til børnehavebørnene. Merete bestiller
dem.

4. Siden sidst
v./skolelederen

a. Det er kun Carsten vi har tilbage i jobtræning. Der er status møde
sidst i måneden og vi håber aftaler kan bliver forlænget.
b. Personalet er i gang med at lave en alkohol-politik. Kommer med
på næste møde.
c. I går blev der afholdt fastelavnsfest i gymnastiksalen.

5. Evaluering

a. Vi har afholdt første møde vedr. visionsmødet i januar. Næste
møde er sat til d. 29. marts. 2011 kl. 19-21.

6. Budgetopfølgning.

a. Målepunkter – effektivitet: Torben mangler svar fra sin gamle
skole. Med på næste møde.
b. Intet nyt.
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7. Orientering fra udvalg.

8. Planlægning

a. Bygningsudvalg/CA: Depot i skolekøkkenet er malet, og der
kommer tømrer på lørdag.
b. Områdeudvalg/CA: Vi er glade for vores pedel!
c. PR-udvalg/ML: Folder er lavet, deles ud i Rødding, Lindum
og Ørum. Husk, at dato for åbent hus skal med.
d. Arrangementsudvalg: Generalforsamling – øl, vand, kaffe og
kage.
e. Rengøringsudvalg/MS: Der er blevet gjort rent i uge 9.
f. Legeplads/US: Rutsjebane skal snart sættes op og der skal
males i løbet af sommeren.
g. Legepladsplanlægning/AD:
a. Planlægning af generalforsamling: Anna Maria laver
stemmesedler og regnskab. Morten laver udkast til indkaldelse. Tina
står for forplejning. Jan spørger Peder Skipper om han vil være
ordstyrer/dirigent. Uffe træder ud af bestyrelsen til sommerferien, så
1. suppleant indtræder automatisk i bestyrelsen efter sommerferien
for en 2-årig periode. Carsten og Maj-Britt er på valg og begge
modtager genvalg. Der kommer oplæg fra en skoleleder fra en
folkeskole vedr. undervisning på en anden måde (oplæg en halv
time) Generalforsamlingen starter kl. 19.00, vi starter med oplæg og
derefter selve generalforsamlingen.
Alle elever får indbydelse med hjem, Anna Maria sørger for at
skolekredsen får indbydelsen. Indbydelsen skal sendes ud inden 1.
april.
b. Gennemgang af oplæg til årsrapport 2010 fra revisor: bilag
udleveret.

9. Indkomne forslag
10. Evt.

7. Næste møder.

a. Åbent hus arrangement 4. maj fra 15-17 – støtteforeningen sælger
pølser.
b. Der skal laves en del i produktionskøkkenet. Der er sat 50.000 kr.
af i budget, men det rækker ikke til alt det der skal laves. Der
mangler bordplads, opvaskemaskine, håndvaske og udluftning. Vi
slår koldt vand i blodet. Lisbeth laver ønskeseddel.
c. Ønsker til sponsorat: f.eks. lamper i børnehuset,
produktionskøkken, fysik (Tina laver samlet ”ønskeseddel” og giver
det videre til Viborg øjenklinik)
29.03.11 kl. 19.00 – Ekstra møde vedr. visionsmøde
04.04.11 kl. 18.30 – brød Lotte
28.04.11 kl. 19.30 – generalforsamling
04.05.11 kl. 18.30 – brød Anne Marie
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