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Tilstede var 
Mammenfri:  
Bestyrelse: 
Suppleanter: 

 

Mikael, Helle, Anita 

Erik, Jens, Rasmus, Jeanette, Jan, Jacob 

Fraværende: Lene 

Referent:  

  

 

Pkt. Punktan

svarlig 
O/

B 
Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Erik 

2. Mikael O Nyt fra Mikael  It virksomhedspraktikant går godt. 

Ny pedel går godt, der sker noget. 

Terminsprøver: Det var godt at prøve det i praksis, nu 

vides der hvad der skal forbedres. 

2 udmeldinger (skole) 

Der er lavet en generel folder for hele MammenFri, som 

er blevet flot sat op (500 stk.). 

Indmeldelse skole 

3. Anita O Nyt fra Anita 

 

 Velkommen til Anita. Hun synes det har været en god 

start. Kort præsentation af os alle. 

Indmeldelse i BH, start 1. marts 

Anita ønsker møder både for at blive at ind i MammenFris 

kultur og for at komme ind i den igang værende rytme 

Pædagogisk dag i august eller september  

Frugtordningen er populær.  

4. Mikael B Visionsdøgn  I Nordjylland Engstrup trivselskole, leder informerede 

om trivsel, lærer informerede om samlæste klasser i 

indskoling og om hvordan de greb det an. Det satte gang 

i den igangværende proces. kl. 14 kom “Berit Pold” som 
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oplyste om “Børn med særlige forudsætninger” og der 

kom gode indspark som lærerne kan reflektere over. 

Indmeldelse i skole start 1. marts 

4. Alle O Nyt fra udvalgene Bordet rundt:  

● Aktivitetsudvalg: Jacob 

● Rengøringsudvalg: Anja 

● Markedsføring: Heine 

● Legatudvalg: Jan 

● Bygningsudvalg: Rasmus 

● IT: Jeanette 

● Koordineringsudvalg: Lene 

 

Hensigtsmæssigt at de får lavet årshjul 

Aktivitetsudvalg (Jacob): Skal informeres om sidste skole 

dag (tidligere elever/Jens d. 29. januar til formandsmøde 

kl. 19)  

Markedsføring: (Heine ikke tilstede) 

Legat (Jan): Søgt og desværre afslag til boldbur fra AP 

Møller 

Bygningsudvalg (Rasmus): Danni informers om hvordan 

opgaverne skal fordeles mellem bygningsudvalg og den 

nye pedel. 

Rengøring (Mikael): Henrik følger op på weekend 

rengøringen. Der er kommet nogen af de nye 

rengøringsmateriale, som der er mulighed for at blive sat 

ind i det.  

IT: Møde på torsdag d. 23. januar  

Koordinering (Jan): Formandsmøde den 29. januar 2020, 

Jens og Erik deltager.     

5. Erik B Pakkeafhentning Tilbud om opstilling af boks til 

pakkeafhentning. 

Mangler et kvalificeret bud på hvor mange afhentninger 

der kunne være. Vi vil gerne være bindeled til de lokale 

og dem der kører igennem og vil gerne forsøge med den 

lille udgave. Erik snakker med dem 

6. Lene / 

Mikael 

O Økonomi ● Hvordan ser 2019 ud til at ende 

● Kort gennemgang økonomi byggeri  

Ser fornuftig ud 

7. Jakob/ 

Lene/ 

Anja  

O Oplæg finansiering byggeri 

 

Oplæg til mulig finansiering af byggeri, 

lånemuligheder mv.  

 

Udskudt 

 

8. Rasmus/

Jan 

O Byggeri ● Status, etape 1. 

● Status, etape 2. 

● Status, nedrivning 

 

Etape 1: Godt gang i det. Snart klar til at sende 

ibrugstagnings-ansøgning.  

Etape 2: Der er sendt byggetilladelsen og gang i lidt 

kommunikation. Vi ønsker at gå videre i processen for at 
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få priser og lignende fra håndværkere. Vi er ikke bundet 

og ser de endelige planer til næste bestyrelsesmøde (Jan) 

Status, nedrivning: Indtil videre bliver huset fjernet sidst 

i januar-først i februar, der bliver hegnet af. Jan og Jens 

kommer med Skitseforslag/oplæg på permanent løsning 

på opbevaringsplads til bl.a. cykel, mooncars og 

lignende.  

9. Anja / 

Lene 

 

Mikael/J

ens 

 

 

B Opsamling Visionsdøgn Rengøring 

 

 

 

”gamle forældre” + ”gamle elever” 

    - Er oplæg fra decembermødet iværksat? 

    - Brochure vedhæftet og gennemgås 

(Skal opfølges) 

 

 

Der er lavet flot folder, som vi overvejer om spejderne 

skal dele ud (laves 250 stk.)  

Anja får PDF eller JPG fil til at ligge på Facebook (skal 

opfølges) 

Vil gerne lave en plan sammen med aktivitetsudvalg om 

hvad sidste skoledag arrangementet ville kunne indeholde 

10. Mikael O Personale håndbog 

 

 

Kort gennemgang af håndbogen (Følges op) 

 

11 Mikael B Dialogspisning Skal der være et tema?  Kunne være praktisk opsamling på byggeri, mandag 3. 

februar 2020, kl. 17-20, følg op på mad 

12.   Oplæsning og godkendelse 

af referat. 

  

13.   Eventuelt  Personale billeder, Mikael følger op 

Informer om at der er kommet elevråd på MammenFri i 

torsdagsbrevet (Mikael) 

Info og snak igangværende proces om kulturen før og 

efter skoletid. 

      

 

Punkt til næste møde:  

 

 


