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Tilstede var 
Skole:  
Bestyrelse: 
Suppleanter: 

 

Jane, Michael, Helle 

Rasmus, Jan, Heine, Jakob, Erik, Lene 

Jeanette, Jens 

Fraværende: Jacob, Michael 

Referent: Jakob 

  

 

Pkt. Punktan

svarlig 
O/

B 
Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Erik valgt 

2. Mikael O Nyt fra Mikael  Status på 9. klasse: Samarbejdet er godt startet med 

Nørreå. Årshjulet er færdigt. 

Samarbejdet i 19-20 med vejrumbro bliver ikke til 

noget da vejrumbro ikke har nogen i 7.klasse. 

Økonomikursus til Jane, Michael og Lene Smed 

3. Jane O Nyt fra Jane  Ny dreng i vuggestue til januar, en pige til februar og 

en dreng i børnhave. 

Der MUS samtaler i gang. 

Der er gennemført udmeldelsessamtale: Positiv 

feedback.  

4. Erik O Nyt fra formanden  Velkomstsamtale: Positiv oplevelse 

Startet at snakke med lokalrådet om hal. Skal følges 

op i januar. 

5. Alle O Nyt fra udvalgene Bordet rundt:  

Aktivitetsudvalg: Jacob 

Rengøringsudvalg: Jeanet 

Markedsføring: Jeanet 

Legatudvalg: Jan 

Bygningsudvalg: Rasmus 

Bordet rundt: 

Aktivitetsudvalg: Jacob: følge op på skolefest i uge 

6. 

Rengøringsudvalg: Følge op på om datoen for 

hovedrengøring skal flyttes, da det er første weekend 
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IT: Michael 

Koordineringsudvalg: Lene 

i vinterferien, kan det flyttes til uge 8? Er der en todo 

liste til hovedrengøring? 

Markedsføring: Undersøger om man kan deltage i 

kulturuge i Bjerringbro. Kan der laves en målrettet 

kampagne til kommende 0. klasse? 

Legatudvalg: Der er intet nyt.  

Bygningsudvalg: Lamper er bestilt til vuggestue og 

børnehave. Pedellisten skal overdrages. Følges op på 

belægning på parkeringspladsen ved sportshallen. 

IT: Der er kommet Chromebooks som skal gøres 

klar. 

Koordineringsudvalg: Mail adresse og 

telefonnummer på forældre skal fjernes fra 

hjemmesiden. 

6. Lene O Økonomi Kort Gennemgang af økonomien Vi følger budgettet der er ingen overraskelser. Vi 

kommer til at gå ud med et plus i år. 

7. Rasmus O Byggeri Hvor er vi: Rasmus Arkitekten kommer med tegninger og budget på 

etape 2 inden jul.  (Så der kan søges legater). 

8. Jan O Ventilation til 

”fremtiden” 

Jeg har fået nogle forslag og priser på 

ventilation til ”Fremtiden” som jeg vil vise. 

Forslag er at skifte den nuværende ud med en ny der 

kan trække på over- og stueetagen (Mammutten 

undtaget). Undersøge nærmere om man kan få en 

udendørs enhed. 

9.      

10. Jane B Lukkedag 

grundlovsdag 

Vi ønsker at grundlovsdag bliver en 

lukkedag for hele MammenFri. 

Det er allerede en lukkedag 

11. Mikael B Ferieplan 2019/20 Planen skal godkendes Ferieplanen er godkendt. 

12. Mikael B Priser for udlejning Priserne for næste år skal godkendes. Priserne fastholdes 

13. Mikael  B Kreditforeningslån Vi betaler årligt 18000 i renter og bidrag og 

ønsker derfor at betale lånet på 367000 ud. 

Revisoren skal høres om mulighederne. 
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14. Mikael B Budget 2019 Jeg har fundet nogle besparelser på 

budgettet, som fremlægges. Budgettet skulle  

herefter gerne kunne godkendes 

Gennemgang af budgettet. Budgettet er ikke helt 

færdig. Michael får justeret de sidste tal så det kan 

blive godkendt på næste bestyrrelsesmøde. 

15.      

16.      

17.      

18.   Oplæsning og 

godkendelse af 

referat. 

  

19.   Eventuelt   

 

Punkt til næste møde:  

 

 


