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Tilstede var 
Skole:  
Bestyrelse: 
Suppleanter: 

 

Fraværende:  

Referent:  

  

 

Pkt. Punkta

nsvarli

g 

O/B Emne Beskrivelse Referat 

0 Klaus O Gennemgang af 

regnskab for 2018 

Klaus fra Deloitte kommer og gennemgår 

regnskabet. Lene Smed deltager også. 

 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Erik 

2. Mikae

l 

O Nyt fra Mikael  2 nye børn efter sommerferien i 1+4(3) klasse, 

såfremt det bliver 4 klasse, så er dispensation givet. 

 

APV’er udsendt til medarbejdere. Resultaterne 

skulle gerne kunne præsenteres på maj mødet. 

 

Pedelmedhjælpere – Sten er ansat i flexjob og Birger 

bliver der lavet aftale med. Det fungerer rigtig godt 

med dem. 

 

Michael og Jane ønsker dialog spisning d. 9.5. med 

personalet omkring personalets visionsdøgn. 

 

Linett er i virksomhedspraktik omkring 

markedsføring. 
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9. klasse. Der er næsten styr på de fleste detaljer 

omkring planlægningen af denne.  

Mikael og Lene skal på ”karakter” kursus, hvor 

regler og retningslinier opsummeres. 

Der laves et stillingsopslag til ny lærer og det 

kommer på mail omkring bestyrelse detagelse. 

Der er lærer der har været på relevante kurser. 

 

3. Jane O Nyt fra Jane  1 barn udmeldt 

1 barn indmeldt i vuggestuen til juni 

Personale situationen gennemgået 

 

SFO kursus dag, var generelt en fin dag og godt at 

være afsted som gruppe. 

4. Erik O Nyt fra formanden  Ingen nyt 

5. Alle O Nyt fra udvalgene Bordet rundt:  

Aktivitetsudvalg: Jacob 

Rengøringsudvalg: Jeanet 

Markedsføring: Jeanet 

Legatudvalg: Jan 

Bygningsudvalg: Rasmus 

IT: Michael 

Koordineringsudvalg: Lene 

 

Aktivitetsudvalg: Intet nyt 

Rengøringsudvalget: Der er lavet udførlig 

handlingsliste efter hovedrengøringen, så de kan 

bruges ved næste hovedrengøringen 

Markedsføringsudvalg: Familie messe – vi havde en 

god plads og vi var på forsiden af avisen, så det gav 

god markedsføring. 

Legatudvalget: Der skal søges penge til barnevogne, 

kunst og grønne planter, musiklokale, værktøj til 

pedel, båludstyr mm 

Bygningsudvalg: Der har været møde mellem 

Danny, Michael, PM og Rasmus. 

Arbejdsfordelingen er fastlagt. 

IT: Der har været møde med Klaus og 

arbejdsgangene er aftalt. 
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Koordineringsudvalg: Fælles drev til udvalgene er 

lavet. 

 

6. Lene O Økonomi Kort Gennemgang af økonomien Ingen gennemgang denne gang. 

7. Rasm

us 

O Byggeri Hvor er vi: Rasmus 

 

Intet nyt fra gruppen og ikke så meget nyt fra 

Kommunen. 

Vi får nok lov til at beholde vores skure, men der 

arbejdes stadig på dette. 

Vi påbegynder tilbuds arbejdet, så vi har valgt 

leverandør når vi får go til projektet. 

8. Erik  Byggeri etape 2 Nyt budget for etape 2  

9. Erik B Flerårigt likviditets 

budget 

Udarbejdelse af flerårigt budget Lene laver oplæg med indput fra udvalget. 

10. Erik B Generalforsamling Sidste forberedelser Michael nævner noget i torsdagbrev. 

Jacob tager fat i aktivitetsudvalg 

Mikael styrer lister og stemmesedler 

Vi mødes kl. 18.30 

11. Erik B Gennemgang af 

Kommissorier for 

alle udvalg 

Er de opdaterede og har vi kommissorier for 

alle udvalg 

Udsættes til et andet møde. 

Der udsendes materiale forinden. 

12. Jane B Parkeringsforhold 

ved Mammen Byvej 

Der har været forældreklager om det. Der laves et kryds / skilt foran lågen og helt over til 

postkassen 

 

Jeanette følger op på Sønderby’s arbejde omkring 

ændring af helleanlæg. 

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      
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18.   Oplæsning og 

godkendelse af 

referat. 

  

19.   Eventuelt   

 

Punkt til næste møde:  

 

 


