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Godkendelse af referat 3/3-16

Godkendt

Opfølgning fra sidste møde
a. fællesmøde
b. Landsbylaboratoriet
c. Køb af gym. Sal

a.
Lone: Taget kontakt til Tonny på kroen. Han strikker et program
sammen. De sørger for mad. Hun sender en indbydelse til TK.
b.
Der er ikke noget nyt fra Søren.
Jytte og Torben har forsøgt at sætte lidt ord på. Der arbejdes videre
på dette.
c.
Ikke noget nyt. Rødskærsbro, har lavet et ligende tilbygning, som vi
har i tankerne. Derfor forslag om at tage derud og kigge og holde
efterfølgende bestyrelsesmøde der. Den 2. maj holdes
konstituerende møde. Det holdes i Rødkærsbro
Der er meget ude-liv.
Tilsyn d. 3 maj.
Visionsdag Januar 2017.

Børnehus ved jytte

Skolen

Evaluering
a. Kommunikation
b. Profilfag.
c. Rammer og faciliteter

Økonomi
a. Budgetopfølgning
Orientering fra udvalg
a. Ingen indkommende

Sandra og TK har været til møde i Århus om Fællesmål i
folkeskoleregi.
TK har kigget lidt på hjemmesiden. Der skal også være en engelsk
udgave
Servernedbrud, men er fikset.
Der er indkøbt 10 Ipads og pc´er
A.
Engelsk hjemmeside, ellers ikke noget nyt.
B.
Der skal evt. defineres hvilke remedier der skal bruges, så alle har
mulighed for at deltage. Ellers skal der være mulighed et alternativ.
C.
Fugning af huset.
Muren i skel skal repareres.
Mus i huset. Jytte og TK følger op på den
Dette skal gøres professionelt.
Budget positivt. Underskrives i dag.
Børnehuset: Børnetal kører lidt op og ned, men går lige op.

Planlægning
a. generalforsamling 26/4-16
Indkomne forslag
a. Kost – Kostpolitik
b. Arbejdsdag 16/4- 16

Evt.

TK: Annonce i avis 5/4. Indkaldelse til generalforsamling er
lovformeligt overholdt. JJ. Spørger Uffe om dirigentposten.
a.
ML har lavet et forslag til bilag omkring kost- og madpolitik.
Forældrerådet har også drøftet det. Forslag om at der kan være en
fællesdel og separat for børnehus og skolen. Børnehuset kommer
med input omkring deres kostpolitik.
b.
Sandkassen langs børnehuset sættes lidt på hold.
ML: snakken omkring at lave apps, som et profilfag. Ronni Hørlyk
har en kontakt som arbejder med dette. Bjarke er konsulent og vil
gerne komme forbi til et bestyrelsesmøde og fortælle lidt omkring
det.
Kunne være et punkt på visionsdagen – profilfag.

