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Tilstede var 
Skole:  
Bestyrelse: 
Suppleanter: 

 

Mikael, Jane, 

Heine, Rasmus, Eric, Jan, Jakob 

Jeanette, Jens 

Fraværende: Jakob Henriksen, Michael, Helle 

Referent: Jakob Harming 

  

 

Pkt. Punktan

svarlig 
O/

B 
Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Erik 

2. Mikael O Nyt fra Mikael  Ansvar for hjertestarter. Lokalrådet har ansvar for at 

vedligeholde hjertestarter. 

Indskrivning af børn til skolen. 

IT statuts: Server (NAS) bliver sat op i den nærmeste 

fremtid. Brugt tid på at få opdateret hjemmesiden. 

3. Jane O Nyt fra Jane  Barn stoppet i vuggestuen.  

Lene Smed har opsagt jobbet som 

pædagogmedhjælper med fratrædelse d. 30/11 

fortsætter som tilkaldevikar og sektretær. Niklas 

forlænget sin orlov. 

Alle medarbejdere har fået en times coaching hvilket 

har været en stor succes. 

4. Erik O Nyt fra formanden  Afholdt MUS med Mikael. 

5. Alle O Nyt fra udvalgene Bordet rundt:  

Aktivitetsudvalg: Jacob 

Rengøringsudvalg: Jeanet 

Markedsføring: Jeanet 

Legatudvalg: Jan 

Bygningsudvalg: Rasmus 

 

Aktivitetsudvalg: ikke noget nyt 

Rengøringsudvalg: Udvalget går godt, får opdateret 

listen med hvem der skal gøre rent. Fremadrettet 

bliver der i forbindelse med hovedrengøring gjort 

rent over hele Mammenfri. I gang med 
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IT: Michael 

Koordineringsudvalg: Lene 

afkrydsningsliste til når der skal laves 

hovedrengøring. 

Markedsføring: Været til open by night, halloween. 

I gang med nye initiativer. 

Legatudvalg: I gang med at undersøge hvor man kan 

søge ud over der man allerede har søgt. 

Bygningsudvalg: Udvendig belysning er koblet til. 

Der skal støbes en smule mere. 

IT: Næsten færdig med at klargøre nye computere til 

lærene og chromebooks til eleverne. 

Koordingeringsudvalg: Der er gang i udvalget. Der 

skal være formandsudvalgsmøde d. 24. Januer 2019. 

Der skal være 2 fra bestyrelsen med til mødet(Heine 

og Jens deltager) 

6. Rasmus O Byggeri Hvor er vi: Rasmus 

 

Går stille og roligt fremad. 

7. Lene / 

Mikael 

O Budget Gennemgang af foreløbigt budget og indkøb 

af nogle møbler allerede i 2018 

Foreløbigt budget ser udfordrende ud. Bestyrelsen 

synes overskuddet er lidt for lavt og vil gerne vide til 

næste bestyrelsesmøde, om hvad der kan gøres for at 

få et robust budget for 2019. Der købes møbler i 2018 

for at aflaste budgettet for 2019. 

8. Lene / 

Jakob 

Henriks

en 

O Økonomi byggeri 

etape 2,  

oplæg til finansiering Ikke gennemgået 

 

9. Mikael B Film om MammenFri Vi har fået en henvendelse fra det firma, 

som også har lavet en film til Nørreåskolen. 

Skal vi sætte det i gang i foråret 2019? 

Vi sætter gang i det til foråret. 

Markedsføringudvalget bliver orienteret om det af 

Jeanette. 

10. Jeanette O Markedsføring vision 

bygningsmasse 

Oplæg til hjemmesiden omkring de planer 

vi har omkring bygningerne (primært etape 

1 – 3) 

Gennemgang af dokument forfattet af Jeanette. Vil 

blive sendt til Mikael som lægger det på 

hjemmesiden.  
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11. Mikael O 9.klasse Opdatering / nyt siden sidst 8-9 klasse: Er startet på at lægge kalender sammen 

med Nørreøskolen. Lærene er blevet fordelt.  

6-7 klasse skal have naturfag på Mammen sammen 

med Vejrumbro – derudover skal de 6 gange på 

naturligvidenskabernes hus. 

12. Erik O Generalforsamling Hvem er på valg? Hvem modtager genvalg? 

Punkter til generalforsamlingen senest 1.2. 

på hjemmesiden og torsdagsbrev. 

Er obs på at der skal informeres ud. 

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.   Oplæsning og 

godkendelse af 

referat. 

  

19.   Eventuelt   

 

Punkt til næste møde:  

 

 


