Bestyrelsesmøde for MammenFri
Tirsdag d. 12/01 2016 kl. 19:00 – 22:30

Dirigent:
Tilstede: Mikael, Jane, Helle,
Fraværende: Jørn, Heidi, Jacob
Pkt. Tid
1. 19.00
2. 19.05

3.

Referent: Lene
Benita, Peter, Elmira, Finn, Betina, Lene;

O/B
B
O

Emne
Valg af ordstyrer
Nyt fra Mikael

O

Nyt fra Jane

Beskrivelse

Karina

Referat
Finn
Revisor deltager på mødet i marts for gennemgang af regnskab.
Indmeldelsesgebyr – Det er en ekstra betaling på 850 pr. barn. (Ingen søskenderabat)
Visionsdøgn – ingen forældre har meldt sig til undervisning. Såfremt vi får problemer så
hyres der vikarer, men der arbejdes hårdt på at skaffe forældre.
Møde med kommende 7-8. klasse bliver flyttet til d. 3. februar.
Læsetræning med Lisbeth med stor succes i små klasser, men der er desværre ikke plads i
skemaet i år.
Besøg af flygtninge. Super møde – øjenåbner for børnene.
Lene fungerer rigtig godt. Arbejdspuklen er endnu større end forventet, vi forsøger at finde
ekstra timer til at reducere denne. Arbejdsmængden på stillingen vurderes igen til
sommerferien.
Mammenfrikredsen – der kan ikke findes en medlemsliste nogen steder – Dynes har været
inde over.
Peter forsøger at lave en liste over potentielle.
Det skal stå i indkaldelsen til generalforsamlingen at indmeldelse skal ske før dagen.
Skolestart efter sommerferien – Der tælles dage og Michael sætter datoen og retter
kalenderen på nettet.
DGI – recertificering. 7.3 og 17.3.
Fælles FB side for VS/BH.
Niels Kragh regner pris på overdækning ved VS og bålplads reparation.
Lederuddannelse – Jane holder et ½ års pause for at koncentrere sig på jobbet.
Sasha Tovgård – Lene Tovgårds datter indgår som vikar rundt omkring.
Henriette lægger timer i BH.
Nina kommer tilbage primo april.
Personalemøde i morgen omkring budgettet for 2016.
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4.

O

Nyt fra formanden

5.

O/B

6.

O/B

Økonomi /Betina
Herunder budget 2016
Status på udvalg

7.
8.

B
B

Lønpolitik
Markedsføring

9.

O

Visionsdøgn

10. 22.10 22.15
11. 22.15 22.30

Oplæsning og
godkendelse af referat
Evt.

Punkter til næste møde:
Punkter til senere behandling:
Marts – Revisor deltager med regnskabsgennemgang, som 1 punkt.
8. klasse

Kurser i friskoleforeningen – bestyrelseskurser, folk er velkommen til at deltage.
Konstituerende bestyrelsesmøde 26.4.
Betina tager følordning på de nye forældre. Michael sender kontaktoplysninger.
Benita har taget kontakt til arkitekten omkring aftalen og indhold, men har ikke hørt fra ham
endnu.
Budgettet gennemgået og godkendt.
Koordineringsudvalget består nu af Elmira, Dorte og Helle. Erik er trådt ud.
Ny version af beskrivelsen af udvalgene – ikke de store ændringer.
Der mangler stadig at bliver kontaktet få forældre.
Så snart alle lister er opdateret træder udvalgene i kraft.
Årsmødeplan for alle udvalg lægges på hjemmesiden lige efter første udvalgsmøde.
Oplæg godkendes med rettelser
Lønpolitikken er godkendt.
2 Facebook kampagner gennemføres – sammen med event som bestræbes på at
markedsføres i avisen.
Marts / April og Maj.
Informationsfolder på Skolen og velkomsthæfte for BH/VS/MM. Michael udarbejder for
skolen og Jane for BH/VS/MM.
Der skal laves flyers i A4+A5 som kan omdeles og ligge i offentlige huse som
appetitvækkere til institutionen.
Plan for både bestyrelse og personale fremlagt.
Peter sørger for forplejning.

Karina – Arkitekturens dag – Rico arbejder med dagen.
Voksen festen – der mangler tilmeldte
Hærvejsdysten – vi deltager igen i år.
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