
Referat af generalforsamling Mammen fri 2019 
 
Valg af dirigent – Anders Olesen 
Gennemgang af reglerne for indkaldelse mm og disse er i orden. 
 
Deltagere 
 Personale ca. 18 medarbejdere 
 BH /VS 5 forældre 
 Skole 38 forældre 
 Frikredsen 2 medlemmer 
 
Gennemgang af tilsynsførendes rapport. 
2 tilsyn gennemført. Fin rapport med stor tilfredshed. 
Denne bliver lagt på hjemmesiden til gennemlæsning 
 
Formandens beretning og ledelsens beretning kan læses i særskilt dokument 
 
Valg til bestyrelsen 
 
 Børnehave / Vuggestue 
  Bestyrelsesmedlem Lene Nissen 
  Suppleant  Anja  Sørensen 
 Skole 
  Bestyrelsesmedlem Erik Dalby 
  Suppleant  Jeanette Jernholm 
 MammenFriKredsen 
  Bestyrelsesmedlem Heine Øhlenschlager 
  Suppleant  Jens Bastrup 
 
Beretning fra udvalgene 

• Bygningsudvalg 
o Pyntelørdag, arbejdsweekend, små reparationer, samarbejde med onsdagsklubben 
o Pyntelørdag – 27.4.19 – der grilles pølser 
o Arbejdsweekend – succes med at flytte den til 1. weekend i oktober 

▪ Større projekter færdiggøres weekenden efter. 

• Markedsføringsudvalg 
o Der mangler lige nu en formand – der ledes. 
o Open by night 
o Familie messe med tønde slagning med en god placering i hallen 
o Markedsføring af 9. klasse og kommende børnehaveklasse 
o Vi har lige nu en 13 ugers praktikant som tager billeder og laver foldere 
o Der bliver lavet en ny film til foråret 

• Aktivitets og madudvalget 
o Opgaverne fordeles ud fra et årshjul når skoleåret starter – det virker rigtig godt. 
o Der mangler grill folk til pyntelørdag – der kan meldes til hos Helle 

• Legatudvalget 
o 5 personer i udvalget og mødes hver 3. måned 
o Der er søgt fonde for midler til renoveringen, men det er svært da det ofte skal gå til 

alment nyttige formål 

• IT-udvalg 
o Turbulente år, der er investeret massivt de foregående år, med mange crome books og 

pc’er til alle lærere 
o Netværket er der også styr på. 
o Den største opgaver er dog udskrivning på printere 



o Årets opgaver  
▪ ny projekter til fællesrummet 
▪ nyt fællesdrev til alle udvalg 
▪ Overblik over udstyr i huset  

o Der ønskes flere medlemmer til udvalget  

• Rengøringsudvalget 
o Udvalget består af 3 medlemmer og det passer rigtig fint 
o 4 årlige møder 
o Der er blevet bonede gulve i klasselokalerne og fælles rummet 
o Vinduespudsning er kommet op at stå – 2 gange årligt 
o Der er udarbejdet lister til den ugentlige rengøring 

• Koordineringsudvalget 
o Forsøger at holde styr på listerne for udvalgsmedlemmerne 
o Formandsmøder for udvalgene 

 
Indkomne forslag – ingen forslag 
 
Eventuelt 
Fredag d. 14.6. Lokaldysten med efterfølgende fest. 
 


