Bestyrelsesmøde 2/3-17
Fraværende: Jan Johannesen, Lasse Holm,
Tilstede: Morten Lange, Christian Nørbæk, Torben Knudsen, Ulf Bender, Ronni Hørlyk, Mette Frandsen,
Anne-Marie Duus, Carina Skipper, Lone Jensen, Kristian Ejsing, Henrik Eriksen, Jytte Lind,
Ordstyrer: Christian Nørbæk
1. Godkendelse af referat 5/1-17 og 8/2-17

Godkendelse

2. Opfølgning
a. Coder Joe ML/AMD
b. Køb af gymnastiksal JJ/CN
c. Orientering om lønforhandling. FSL/TK

a. ML har talt med Rikke fra kulturskolen om at
finde en dato for et møde. Formentligt ultimo
marts.
b. intet nyt.
c. Der er lavet en lønaftale med FSL.
Der vil blive udbudt halvdagspladser: formiddagseller eftermiddagsplads.
Deltids pladser tilbydes også. Den kører i 14dages
rul. Varsling er 2 måneder. Der kan tilkøbes en halv
dag, med to måneders varsel.

3. Børnehuset siden sidst v/. Afdelingsleder
Se bilag

4. Skolen siden sidst v. / Skoleleder
Se bilag
5. Evaluering.
a. Visionsdag 25/2-17.

6. Økonomi.
a. Budgetopfølgning 2017 JJ
b. Endelig vedtagelse af budget 2017 TK
c. Risikospredning TK
d. Økonomi i Børnehuset.

7. Orientering fra udvalg – Orientering sendes
skriftligt til TK, der udsender til bestyrelsen.
8. Planlægning
a. Byggeudvalg – Herunder grunde TK
b. Generalforsamling d. 27/4-17

a. Hvordan får vi den samlet op? UB har alle sedler
og plakater. Vi skal have sorteret lidt i de sedler, og
kigger på de input, som kan bruges fremadrettet.
Foreslået at vise billeder på FB af visionsdagen. De
skal ligge på Vammens by, skolens og børnehusets
sider.
Det var tyndt besøgt ude fra.
Der kom nogle gode konkrete ting frem, som vi kan
arbejde med fremadrettet.
a. Det er godkendt
b. Budget er vedtaget 2017.03.02
C. Den er sat i værk, og den endelige aftale er snart i
hus.
D. UB fortæller om Børnehusets økonomi.
Der snakkes lidt om hvordan vi kan gøre mere
opmærksomme på børnehusets tilbud. Mere
reklame omkring børnehuset.

a. Gymnastiksalen er sat i værk. Vi afventer mere
nyt.
b. Vi inviterer til spisning på kroen med
generalforsamling. Lone Jensen tager kontakt til
Kroen. Spisning kl 18 og generalforsamling kl 19. ML
retter invitation ind og sender ud til rette tid. Der
kan tilmeldes til spisning til skolen.

9. Indkomne forslag
a. Elevtal i klasser /hold – Venteliste TK
b. Ansvars- og kompetencefordeling bestyrelse og
forældreråd.
c. Deltagelse i landsmøde 22-23 april.

10. Evt

Kommende møder: Snak om profilfag.
A. Ændringer i bilag til vedtægt for børnehuset UB
B. Apps ML/CN

a. TK informerer kort omkring elevtal og grupper.
Det ser fornuftigt ud.
b. Der foreslås evt. to møder årligt mellem
forældreråd og bestyrelse, så vi kan få en dialog i
gang. Vi skal alle lære af den nye form, med et
forældreråd og en bestyrelse i samme hus.
d. Lone og Anne-Marie over igen.
Lone Jensen: Skal der skal der skiftes ud i
profilfagene?
Vi afholder ”hyggedag” på Foulum fodboldgolf hver
anden dag.
Problem med at cykler vælter. Kunne man lave et
cykelstativ langs muren. Der undersøges det næste
års tid.
AM kommer med en ide omkring en filmmaraton,
for at samle nogle unge mennesker. Hun har talt
med kulturudvalget, som muligvis vil give et beløb
til dette.

