Bestyrelsesmøde Referat 3/3 2016
Ordstyrer: Torben Knudsen – Referent: Morten Lange.
Til stede: Torben Knudsen, Morten Lange,
Annemarie Duus, Ronni Hørlyk, Ulf Bender, Jan
Johannesen, Carina Skipper Jytte Lind, Henrik
Eriksen, Christian Nørbæk, Lone Jensen, Anne Faber
1 Godkendelse af referat

2 Opfølgning fra sidste møde
a. Lønpolitik
b. Fællesmøde med personale
c. Landsbylaboratoriet
d. Vindues rep
e. Køb af Gymnastiksal

Afbud: Lasse Holm,. og Mette Frandsens

Referat godkendt

a. Lønpolitik blev godkendt.
b. Afholdes 3. marts 2016 – 18.00.
c. Indhold: Hygge arrangement – evt. ude af
huset – Lone spørger Tonny ang.
Fodboldgolf.
d. TK har søgt Lion’s om støtte til fysiklokale
evt. på landsbylab. Næste step er at vi får
beskrevet hvad vi påtænker at bruge
Landsbylaboratoriet til. TK og Jytte beder
personale om input.
e. AM koordinerer udførelse.
f. Ej behandlet.

3 Børnehuset Siden sidst Jytte

Der har været mange syge børn. Skoldkopper,
influenza osv. Nu er ungerne på vej retur.
Køkken kan genopstartes hvis det bliver aktuelt
igen.
Grethe startet i jobtræning. Velkommen til Grethe.

4 Skolen siden sidst

Der har også været megen sygdom. Ser ud til at
lette nu.
Projektuge med fremlæggelse og tilbagemeldinger
til de store elever. Dette skal vi dyrke yderligere.
Det skal gøres til noget eleverne se positivt frem til.
Torben vil rigtigt gerne udvikle dette.
Fastelavnsfest – God dag.
Der har været holdt et møde hvor skole og
børnehus sammen med Jan Johannsen læste på
hvordan budgettet læses.

5 Evaluering
a. Kommunikations
b. Profilfag
c. Rammer og faciliteter

Træning til Søndersø-løb er begyndt. Vi skal have
lavet en event ud af det. Noget med Bus, bannere Tshirts mm.
a. Intet nyt
b. Intet nyt
c. Vi skal have drøftet hvorledes Legepladsen
ved BH skal udvikles. Jytte samler ideerne

6. Økonomi
a. Budgetopfølgning
b. Budget 2016

a. Årsresultatet et flot plus på 575.000 – Det
er flot. Jan gennemgik hurtigt de største
poster.
b. Vi lægger op til et overskud på 185.000 i
budgettet for 2016.
Det er vigtigt vi ikke skal sigter efter at samle penge
men vi skal have en fornuftig balance mellem
forbrug og opsparing.

7. Orientering fra udvalg
a. ingen indkomne forslag
8. Planlægning
a. Generalforsamling
9. Indkomne forslag
a. Kost
b. Ændringer til bilag til vedtægt for børnehuset
c. Arbejdsdag den 16. april 2016
d. Området bag skolen

a. Generalforsamling afholdes 26. april 2016.
Yderligere planlægning gøres på næste
bestyrelsesmøde
a. Vi skal gøre det vi skriver på hjemmesiden eller
skrive det vi gør ifht. mad. Dette punkt handler pt.
om kost politik og det tilbud Institutionen tilbyder.
Kostpolitikken skal ses som værende de
overordnede rammer for vores tilbud. Morten laver
oplæg til kommende møde.
b. Behandles på senere møde.
C. Arbejdsdag 16. april – Torben sender info ud i
ugebrevet – så flest kommer. Opgaver til udførelse
fra Skole/BH til udvalgene senest 18. marts 2016.
d. AF vurderer om det giver mening at lave
labyrinter mm uagtet om områdets fremtidige brug
er uafklaret.

10. Evt

AD har en drøm om at vi på sigt tænker tanker om
nye skolebygninger – måske plan 2020 eller 2025
Kommende møder: Snak om kost politik og vores madtilbud – Morten laver oplæg

