Bestyrelsesmøde for MammenFri
Tirsdag d. 9/2 2016 kl. 19:00 – 22:30

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

Referent: Lene
Benita, Peter Jørn, Finn, Betina, Lene;
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Valg af ordstyrer
Arkitekt
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Nyt fra Mikael

4.
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Nyt fra Jane
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Nyt fra formanden

6.
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Økonomi /Betina /

3.

19.05

Beskrivelse

Karina

Referat
Finn
Møde 8-2. Michael, Benita, Finn og Danny samt arkitekt.
Keld skal fortsætte arbejdet. Benita aftaler pris for facadetegning, materialevalg,
konstruktionstegninger – materiale som kan gives tilbud ud fra.
Visionsdøgn.
Udarbejdelse af fælles værdigrundlag.
Organisere os
Hvilke aktiviteter skal sættes i gang
• Fælles udflugt
• Fælles emneuge – karneval
• Familie billeder
Michael og Jane udarbejder forslag til værdigrundlags arbejdet.
Ferieplan er lavet og lagt på hjemmeside.
Møde kommende 7-8. klasse. 13 familier repræsenteret.
1 ny elev i børnehaveklasse + adskillige besøg til skolen.
Vi mærker en øget interesse i vores institution.
Tilsynsførende besøg i nærmeste fremtid
Gave politik – Michael laver udkast.
Michael ønsker nedsat undervisningstid til næste skoleår.
1 nyt barn til vuggestueplads – besøg
Lene Christensen har været på besøg. Hun er stadig sygemeldt en periode endnu.
Anne Vibeke holder med udgangen af april.
Der er bestilt borde med lyddæmpende foranstaltning til børnehave rummet.
Kort gennemgang af de ting om blev diskuteret på visionsdøgn.
Vi har budt på Dalgårdvej 8, men prisen ikke accepteret.
Kontakt til koordinerings udvalget – de er ikke i mål endnu.
Der arbejdes stadig med at gøre regnskab færdig. Revisor kommer i uge 8.

Bestyrelsesmøde for MammenFri
Tirsdag d. 9/2 2016 kl. 19:00 – 22:30
Michael
Generalforsamling

7.

8.
9.
10.
11. 22.10 22.15
12. 22.15 22.30

Bus

Forslag til generalforsamling med ændrede åbningstider
Dirigent – Peter tager kontakt til potentielle
Michael printer liste over de forskellige forældre i grupperne. Peter styrer.
Der skal checkes hvorvidt det er nødvendigt at annoncere i lokalavisen – Betina
Madudvalget kontaktes så der er noget forplejning til aftenen – Karina.
Kan vi koble os op på den offentlige skolebus ordning – Betina undersøger

Oplæsning og
godkendelse af referat
Evt.

Gennemgang af spørgeskema undersøgelse til forældre til børn som er gået ud af 8. klasse.
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Punkter til næste møde:
Punkter til senere behandling:

