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Tilstede var 
Skole:  
Bestyrelse: 
Suppleanter: 

 

Michael, Jane, 

Erik, Heine, Jens, Rasmus, Jan, Lene  

Fraværende: Jacob, Jeanette, Anja, Helle 

Referent:  

  

 

Pkt. Punktan

svarlig 
O/

B 
Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Erik 

2. Mikael O Nyt fra Mikael  Godt i gang efter sommerferien. 

God stemning. 

Tilfredsheds undersøgelse udsendt. Der nedsættes et 

udvalg hvor en fra bestyrelsen bør deltage, hvor der 

laves handleplaner for tilbagemeldingerne. 

 

PM er sygemeldt 

Birger har ferie i ugerne 32-34 

 

Restancer – 1 familie er betalt, 2 familier er i dialog 

 

Udmeldingssamtaler er afholdt 

 

Vedtægtsændring – når vi engang skal lave 

ændringer, så skal vi huske at ændre normering for 

VS / BH, samt udmeldelsesvarsel skal ændres, så det 

er ens på hele institutionen. 

 

Evaluering Jubilæum – der var ikke nok 

markedsføring og vi havde håbet på flere udefra. 
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Løbet var en stor succes – børnene var meget 

engagerede. 

Fin tale fra Anders og Dynes omkring opstarten. 

3. Jane O Nyt fra Jane  Barnet som skulle starte i uge 33 er alligevel ikke 

startet op. 

Fremvisning blev ikke noget pga. manglende 

madordning. 

2 børn i bh startet efter sommerferien 

2 børn i VS til september 

 

September tal 

VS     18 

BH     22 

 

Forældre møde i næste uge. Bestyrelsen 

repræsenteret ved Lene. Fokus på forældre 

fællesskabet 

 

Personale og ledelse skal til aksefest på Vellev skole 

d. 6.9. 

 

4. Erik O Nyt fra formanden  Mail omkring bestyrelses kursus – der opfordres til 

deltagelse. Vi forsøger at få dem til Mammen næste 

år. 

 

Følordning – har vi styr på vores føl ?! 

Husk at hest og føl skal være på samme 

rengøringsweekend. 

 

5. Alle O Nyt fra udvalgene Bordet rundt:  

Aktivitetsudvalg: Jacob 

Aktivitetsudvalg – 

Rengøringsudvalg – Hovedrengøringen er 

gennemført. Der manglede 5 familier og 5 familier 
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Rengøringsudvalg: Anja 

Markedsføring: Jeanet 

Legatudvalg: Jan 

Bygningsudvalg: Rasmus 

IT: Heine 

Koordineringsudvalg: Lene 

deltog kun 1 person. Princippet for forældre 

involvering tages op på visionsdøgn.   

Markedsføringsudvalg –  

Legatudvalg – Benita deltager til forældre møde. Vi 

skal have gang i multibane og asfalt ansøgning, som 

skal have 1. prioritet. 

Bygningsudvalg – Der er gang i planlægningen af 

arbejdsweekend. 

IT – Styr på projektere - Heine 

Koordineringsudvalg – Formændene bliver 

informeret omkring planen for forældre mødet. 

6. Lene O Økonomi Kort gennemgang af økonomien 

generelt 

Kort gennemgang økonomi byggeri  

 

 

 

7. Jakob/ 

Lene 

O Oplæg finansiering 

byggeri 

 

Oplæg til mulig finansiering af byggeri, 

lånemuligheder mv.   

Nykredit forlanger 400 elever hvis de skal belåne. 

Vi ender nok med banklån – Jacob arbejder videre 

med dette. 

8. Rasmus O Byggeri Status byggeri 

Møde med kommunen 30.8. 

 

Står stadig stille. 

El arbejdet er færdigt – bortset fra småting. 

2 ventilationsrør mangler 

 

Møde med kommunen d. 30.8. 

 

9. Mikael B Indmeldelsesgebyr 

skolen når man kommer 

fra børnehaven 

Opfølgning fra sidste møde ifht 

vedtægter 

Beslutning fra sidste møde gennemføres hvor der 

kun betales 1 gange indmeldelse – samme beløb 

uanset afdeling. 

10. Erik B Visionsdøgn Tema: forældre engagement 

Vi skal have koordineret det praktiske 

(mad overnatning mv.) 

Vi må gerne låne Fusingø 
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11. Erik B Opdatering af 

forretningsorden 

Forslag sendes rundt inden mødet til 

gennemsyn. Væsentligste 

ændringsforslag: 

 

 Krav om ansatte under særlige 

vilkår 

 Kommissorier for udvalg 

 Tilsynsførende  

 Gennemgang forretningsorden 

 hvert år til konstituerende BM 

 Ændret tekst ifbm rykkere 

 

Flyttes til næste møde 

12. Jane B Halvdagsplads i 

Mammutten 

Jane kommer med oplæg I forbindelse med sampasning. 

20 timer om ugen der kan fordeles efter eget valg 

Tillæg 100 kr. pr. uge for at få fuld tid. 

Indføres pr. 1.1.2020 

13.   Oplæsning og 

godkendelse af referat. 

  

   Nedrivning af huset  Planen ligger omkring uge 42-43 

Hvad gør vi med indholdet? 

Vi forsøger at beholde garagen – Jan tager kontakt 

til kommunen. 

1 lille container / skurvogn – isoleret – Heine finder 

en løsning. 

 

      

14.   Eventuelt  Byfesten / lokaldysten tages op til visionsdøgn. 

 

Punkt til næste møde:  

 

Opfølgning på pedelsituation 


