
 Bestyrelsesmøde for MammenFri  
Tirsdag d.25-10-2016 kl. 19:00 – 22:30 

 

 

Dirigent: Referent: Karina 

Tilstede: Mikael, Jane, Helle, Poul Martin;       Thomas , Finn, Lene, Jens, Heine Karina,  

Fraværende:  Peter, Betina, Jacob,   

 

Pkt. Tid O/B Emne Beskrivelse Referat 

1.  19.00 B Valg af ordstyrer  Benita 

2.    Gennemgang af sidste 

referat 

 Heine har rykket for en aftale ang. køleskabe- afventer besked.  

 

3.  19.05 O Nyt fra Mikael  Arrangementer i den kommende tid.: 3 nov. Er der åbent skole - plan for arrangementet bliver 

udsendt snarest.   

D. 10/11 kommer der fotograf. 

14/11 er der info aften for kommende børnehaveklasse. Heine er repræsentant for bestyrelsen 

til dette møde. Markedsføring sker via avis, facebook og flyers. 

Jakob er ny lærer og er startet efter efterårsferien, og der er sket ændringer i skemaet.  

Der er fokus på at optimere specialundervisning, som følge af tilskud. 

Der bliver lavet et opslag på facebook ang. åbentskole.  

  

4.   O Nyt fra Jane  Fælles forældremøde var en succes.  

Personalesituationen fremlægges.  

Forslag om vikarudvalg blandt forældre, bedsteforældre – børneattest skal foreligge. Jane vil 

kontakte koordineringsudvalget og undersøge muligheden. – punktet fastsættes som 

beslutningspunkt til næste gang.  

Byggetilladelse til gynge er kommet og den forventes opsat snarest. 

MUS – samtale forventes afholdt i November 2016. 

5.   O Nyt fra formanden   Friskole i Fur har nogle ideer, som vi skal undersøge nærmere. 

Benita vil undersøge om friskoleforeningen har mulighed for at komme med et oplæg, hvad 

det vil sige at sidde i bestyrelse. Punktet kommer på visionsmødet i nov.2016 

Orientering ang.  

- Kursus hos friskoleforeningen d.10/11/2016 kl.17-20 i Aars. 

- Kursus 18/01/2017 2 dage for leder og bestyrelse arrangør er friskoleforeningen 

6.   O Økonomi /Lene/Benita OBS de 7 nøgletal 

Budget 2017 

Justeringer af takster kommer på næste møde – Karina og Lene sørger for udspil 

Fastlæggelsen af puljen for lokal løn og fordelingen fortsættes, som i år 2016.   

Udvalgene – markedsføring og bygningsudvalget har meldt ind med ønsker til økonomien, 

øvrige udvalg mangler at indgive ønsker. 
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Der er tal pr. 30/9 fremlagt 

 

7.   O Ferie/lukkedage Status på efterårsferien 

ifht. tilmeldte børn og 

personale/Karina  

Ikke alle tilmeldte børn kom til pasning – størst frafald i Mamutten. Dette er en meget stor 

udgift på institutionen, når vi indkalder personale og der ikke dukker børn op. 

Bestyrelsen opfordre til at forældre kun tilmelder sine børn til pasning, når det er 

nødvendigt og kun i det tidsrum der er behov for. Dette kommer i torsdagsbrevet.  

8.   B Byggeri/Benita Status Finn har kontaktet Tømmer for at få en overslagspris på tilbygning, fremtiden.  

Mødet finder sted Torsdag morgen til mødet deltager Finn og Paul Martin .  

Finn kontakter en tømmermester mere for prisoverslag.  

Prisoverslagene fremlægges på næste bestyrelsesmøde.  

9.    Logo Status: På bestilling af 

skilte - Jacob 

Jacob skal kontakte skiltesælger – Lene kontakter Jacob ang. dette.  

10.    Spørgeskema til 

forældre 

Status Dem som ikke har besvaret spørgeskemaet, kan kontakte Mikael.  

11.    Midttrafik  MammenFri sender ansøgning om ændring af bus tid. Benita sender ansøgning.   

12.    Skolemad/Mikael  Tilbuddet bliver i første omgang kørt som et forsøg kun om fredagen. Mikael sender tilbud 

ud til forældre og koordinere med idrætsparken. Status på skolemad sker i januar 2017 

13.  22.10 - 

22.15 

 Oplæsning og 

godkendelse af referat  

 Godkendt 

14.  22.15 - 

22.30 

 Evt. 

 

  

15.       

 

 
Punkter til næste møde: 

Takster på pasning i institutionen, kommunale og andre friskoler 

Møde med friskoleforeningen 

  

 

November møde er Visionsmøde uden medarbejdere. 

 

Punkter til senere behandling: 

Midttrafik er kontaktet og der har lige været høring i januar 2016, men der kan/skal indsendes en ny ind til januar 2017/Benita  

 


