Bestyrelsesmøde for MammenFri
Tirsdag d. 8/3 2016 kl. 19:00 – 22:30

Dirigent:
Tilstede: Mikael, Jane, Helle, Heidi;
Fraværende: Jørn, Betina, Elmira
Pkt. Tid
1. 19.00
2.

O/B
B

3.

4.

19.05

Referent: Lene
Benita, Peter, Jørn, Jacob, Lene;

Emne
Valg af ordstyrer
Gennemgang af sidste
referat
Revision gennemgang

O

Nyt fra Mikael

5.

O

Nyt fra Jane

6.

O

Nyt fra formanden

7.

O

8.

B

Udkast til arbejdet
med værdigrundlag fra
Mikael og Jane
General forsamling

Beskrivelse

Se vedhæftet

Karina

Referat
Peter

Revisor gennemgik regnskabet for 2015.
Vi skal finde ud af om bh/vs får fordelt udgifter, så vi overholder regler fra kommunen.
Vi skal have ændret navnet i CVR registret – Michael styrer.
Der er forespørgsel på 1 til børnehaveklassen, som i forvejen er fyldt. Det er ok med det 17
barn.
Lene Christensen har anmodet om ½ års orlov.
Abby fortsætter 3 mdr. i børnehaven
Psykiske APV udarbejdes i April.
1 modul på recertificering af Bevægelsesinstitution gennemført, med høj aktivitet.
Der regnes stadig på overdækning af sandkasse.
Der er udfordringer med internet dækning i BH/VS
Arkitekten er blevet bedt om en beskrivelse af de næste step, vi afventer.
Der er afholdt møde med et forældre par omkring kommunikation og fremtidigt samarbejde.
Mødet er endt med enighed og Michael har opbakning fra bestyrelsen til det videre forløb.
Udkast til proces præsenteret.
Der er opbakning til projektet og Michael må gå videre med en plan og der skal være
forældre inddragelse. Projektet skydes i gang efter sommerferien.
Peter skaffer ordstyrer.
Michael har styr på stemmelister og der er gjort et stort arbejde for at finde medlemmer af
Mammenfrikreds.
Karina har kontaktet madudvalget.
Der annonceres i Gudenådalens Avis – Michael sørger for dette.
Formandens beretning bliver sendt rundt til bestyrelsen.

Bestyrelsesmøde for MammenFri
Tirsdag d. 8/3 2016 kl. 19:00 – 22:30
Betina gennemgår regnskabet og budget for 2016.
Udvalgsformænd fortæller også om deres arbejde – koordineringsudvalget tager fat i de
respektive formænd – Elmira følger op.
Michael og Peter har styr på stemmesedler.
Michael tager fat i tilsynsførende og sikrer at han kommer.
Bestyrelsesmapper nedlægges.
Kontingent til MammenFrikreds fastholdes
Michael sender indkaldelse ud til forældre.
9.

10. 22.10 22.15
11. 22.15 22.30

B

Sampasning med
Nørreå Børnehus i
ferierne
Oplæsning og
godkendelse af referat
Evt.

Punkter til næste møde:
Udvalgsarbejdet, kan vi strukturere det anderledes
Punkter til senere behandling:

Nørreå’s bestyrelse ønsker sampasning med os til hele sommerferien.
Det er ikke ønsket.
Godkendt

