Bestyrelsesmøde d. 5/10-17
Tilstede: Anne-Marie Duus, Ronni Hørlyk, Torben Knudsen, Mette B, Jytte Lind,
Christian Nørbæk, Ulf Bender, Jan Johannesen, Morten Lange, Mette Frandsen og
Carina Skipper.
1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning på sidste møde
a. Opsamling fra visionsdagen
b. Udkast til folder til nye forældre i 0klasse.
c. Bannerpladser

3. Orientering.
4. Børnehuset.
a. ved leder
5. Skoleleder
6. Evaluering
a. 23/9-17 Besøg af politikere
b. Arbejdsdagen 23/9-17

7. Økonomi
a. Budgetopfølgning
b. Investeringsønsker.

8. Orientering fra udvalg.
a. PR-udvalg

Godkendt
a. Den er afsluttet.
b. Torben tager den med til 0-klasses
lærer og ser om der skal tilføjes noget.
Forslag om evt. lave en abc, til nye
forældre.
C. Vi tager det af dagsorden indtil der
kommer nyt info.
TK har været til møde omkring
persondataloven.
Se bilag. 1
Der laves MUS-samtaler i øjeblikket
Se bilag 2
a. Ulf og Annemarie var med til
fremvisningen. Det føltes lidt tyndt, og
der var ikke meget taletid.
b. Der var ikke så mange mødt op. God
stemning og der blevet lavet meget.
a. TK og JJ Vi kommer til at ligge lidt
under budget. Børnehuset ligger næsten
på nul.
b. Gymnastiksalen: Christian laver et
overslag til næste års budget.
Børnehuset: nyt tekøkken, kasser til
adskillelse af sten og sandkasse.
Fjernelse af stenskulpturen og lave evt.
vand/sand legeplads.
Udvendig fugning af Børnehuset. Vi skal
have et konkret
IT.
a. Der er efterhånden lagt nogle små
videoer ud. Det har været sjovt for de

medvirkende. Ulf viser en video fra en
anden skole for evt. input.
9. Planlægning
a. bygninger
- Køb af gymnastiksal
- Køb af skolebygning
- Køb af mejerigrunden.
b. Fællesmøde d. 7/11-17 kl. 17-21

Borgerforening og skolen støtter op om
et mageskifte mht. byggegrunde.
Morten Lange skriver under på dette
dokument.
Vi forventer at leje gymnastiksalen på
langsigtet lejekontrakt.
JJ har et udkast på en kontrakt til næste
møde.
Skolebygningen. Bach-gruppen har taget
kontakt til JJ, da de gerne vil af med
bygningen. Vi vil gerne indikere at vi er
interesseret og hvad vi gerne vil bruge
det til. Tilbuddet skal sammenholdes
med hvad det vil koste at købe nyt. med
Bestyrelsen er enige om at gå videre
med dette forslag.
b. Der gives besked til Lone Jensen
omkring fremmøde, så hun kan give
besked til Kroen mht. mad og forplejning

10. Indkomne foreslag.
11. Evt.

Hvad skal vi lave? ML siger velkommen.
Der efterspørges primært efter noget
socialt. Men vi skal have 1-2 punkter
omkring husene. Forslag: hvad er den
røde tråd. ML, CS og JL snakker sammen
Intet
Kan Office-pakken lægges på
vuggestuens computer?
TK får det lavet.
Ulf Bender fortæller omkring en cirkus
klub. Nordea og Energimidt har
sponsoreret 4 millioner. Kunne det have

interesse?
TK modtager folder og vil gerne kigge på
det.
Ronni: Hvordan gik lejrskolen? Meget
positiv stemning og det gik rigtig godt.
Forslag om hvordan vi kan forebygge
hjemve. Det ”smitter” meget.

Der skal være et budskab om hvad vores
sponsorpenge skal bruges til. Evt.
lejrtur??
Kommende møder:
a. Profilfag – er det det rigtige/nye ind?
b. Januar møde 2017. Revidering af skolens og børnehusets vedtægter samt
værdigrundlag og evt. bilag. TK/UB
c. Januar møde 2018. Coder Doe Joe ML/AMD
d. Foråret 2018. Udvalgsstruktur skal gennemgåes.

