Bestyrelsesmøde 5/11-18
Tilstede
1. Godkendelse af referat
2.
a Bygninger
b. Gratialer
c. Opslag på hjemmesiden.
d. Gennemgang af legepladsen
e. Profil ”kerneværdi”
f. Lønpolitik
g. Støtteforeningen
h. IT
i. Ferieloven 2021

3. Orientering
a. skoleindskrivning

4. Børnehuset
a. se bilag
b. Orientering fra forældreråd

godkendt
a. Intet nyt
b. Sættes på et møde efter jul.
10 års jubilæum for personalet kunne holdes efter
et personalemøde. 22/11 Personalet får en
tilkendegivelse af værdi på 500kr. AMD står for
dette.
c. Der er ikke noget krav om underskrifter på
vedtægter, på hjemmesiden. TK fjerner disse og
sætter en ind uden underskrifter
d. Mikael fra SFO overtager igen denne opgave.
e. Lærerne arbejder med det lige. Der følges op på
dette.
f. Jytte og Torben har ikke fået kigget på dette.
Opfølgning følger.
g. ML har talt med Kjeld Gregersen omkring nye
medlemmer i støtteforeningen. Lige nu er det ikke
relevant, da der lige, har været lidt udskiftning.
Kjeld vil dog gerne have lidt hjælp til forskellige
arrangementer. ML tager kontakt for yderligere info
fra Kjeld.
h. ML og TK giver info senere
i. JJ giver info omkring den nye ferielov. Hvad den
har af betydning for os, og hvad vi skal tage af
forbehold. Første gang vi skal indbetale feriepenge
i 2021. Vi skal tage beslutning om vi selv styre
kapitalen eller om vi skal lade feriefonden styre det.
TK havde skoleindskrivning. Der kommer 5 fra
børnehaven.
Der diskuteres omkring Høndruphus børnehave, da
der er en stor årgang, der starter i skole næste år.
Evt. førskolearrangement. TK tager en snak med
Jytte omkring evt. initiativer og arrangementer
for/med Høndruphus.
Entreudvalg UB og ML
UB informerer omkring de snakke, der har været
indtil videre. De har lavet en inputs – liste, for at få
nogle ideer til fysiske forandringer. De vil gerne
søge inspiration hos andre. Evt. etape 1: fælles
indgang til børnehave og vuggestue. Etape 2. nyt
køkken.
Der skal også laves denne inputs-liste, på skolen, da
denne også er på bristepunktet. Der mangles klasse
lokaler, garderobeplads og kontorfaciliteter.
Workshop for personale, forældreråd og bestyrelse.
Der skal laves et oplæg til næste møde.

Christian og Ulf står for et oplæg til ng.
Vi forventer en workshop i februar marts måned.
5. Skolen siden sidst
6. Evaluering
7. Økonomi
a. Skole- og børnehuspenge. Skal der være et
maxbeløb? Gennemgang af takster

8. Orientering fra udvalg.
9. Planlægning
10. Indkomne forslag
11 Evt.

Gratialer skal på et møde efter jul.
Lønpolitik, Profil, IT på senere møde

Lone er startet på skolen. Hun er kommet godt i
gang.
Intet nyt
Intet nyt fra budget.
Investeringer fra næste år. Der er en lille stigning i
tilskud fra næste år.
Faste investeringer næste år. Køb af grunde og
gymnastiksal. Renovering af gymnastiksal.
AMD vil gerne søge nogle fonde, når der er lavet
planer for, hvad der skal laves.
JJ vil gerne have alle investeringer /
driftsomkostninger for 2019.
Takststigning i skolen fra januar: 1050kr for første
barn. TK laver justeringer for resten. TK vil gerne
lave en lille oversigt over takster
Intet nyt
Intet nyt
Ventilationsanlægget i Børnehuset. Der kan ikke
laves en ny seriegodkendelse af anlægget. Hvis det
tekniske er den samme, laves den billige løsning.
Hvis ikke skal vi gå efter producentens tilbud.

