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Tilstede var 
Mammenfri:  
Bestyrelse: 
 

 

Mikael, Helle, Anita 

Erik, Jens, Jan, Jacob, Lene, Rasmus, Heine 

Fraværende: Anja, Jeanette 

Referent: Lene 

  

 

Pkt. Punktan

svarlig 
O/

B 
Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Erik 

2. revisor B Regnskab 2019 Gennemgang af regnskab 2019  

3. Mikael O Nyt fra Mikael  Uddeling af folder er landet hos 6.+7. klasse 

Udmeldelse af 2 børn – 1 skole og 1 BH 

Tidligere planlagt udmeldelsessamtale, Mikael rykker 

med info om at Erik deltager. 

Undervisningen fortsætter så godt som muligt. 

Emneuge bliver måske aflyst pga. samling af grupperne. 

Der efterlyses en mere struktureret arbejdsplan for 

pedellerne. 

 

 

4. Anita O Nyt fra Anita 

 

 Information omkring løn ved hjemsendelsen samt at de 

står til rådighed for os i planlagt arbejdstid. Den planlagte 

ferie skal afholdes som aftalt. 

2 børn som anvender nødpasning.  

5. Erik B Generalforsamling 

21.4.2020 

 

 

 

 Dirigent 

 Forplejning  

 Dagsorden: 

1.Valg af dirigent  

Kontingent for Mammenfri kredsen – vi anbefaler det 

fastholdes (150 for enkelt person og 250 for husstand) 

Rapport fra tilsynsførende – hun har været her, rapporten 

kommer. 

Anders er dirigent 
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2.Tilsynsførendes rapport fremlægges             

3 .Bestyrelsen aflægger beretning   

4.Institutionslederen aflægger beretning 

5.Afdelingslederen for Fribørnehaven/-

vuggestuen aflægger beretning  

6.Det reviderede regnskab forelægges til 

orientering  

7.Fastsættelse af kontingent til 

MammenFrikredsen  

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter  

9.Indkomne forslag  

10. Eventuelt 
 

 Regnskab 

 Indkaldelse  

 

Ved aflysning grundet Corona krise, rykkes 

generalforsamlingen 4 uger. 

 

6. Alle B Gennemgang af 

kommissorier. 

Hver kontaktperson 

kommer med oplæg i 

samarbejde med 

formand/kvinde i 

udvalget 

● Aktivitetsudvalg: Jacob 

● Rengøringsudvalg: Anja 

● Markedsføring: Heine 

● Legatudvalg: Jan 

● Bygningsudvalg: Rasmus 

● IT: Jeanette 

● Koordineringsudvalg: Lene 

 

Der laves en mappe på dropbox hvor vi kan lægge nye 

kommissorier op. 

 

Legatudvalget – der sker ikke noget på ønskelisten, så de 

ved ikke hvad de skal søge om. Sættes på dagsordenen for 

lærermødet, så det får lidt fokus. 

6a Jeanette B Oplæg til nyt 

udvalg 

kontaktforældreudvalg  

7. Lene/ 

Anja  

O Oplæg finansiering 

byggeri 

 

Opfølgning på mulighed for kassekredit 

Oplæg omkring mikrolån 

 

 

8. Rasmus/

Jan/Jens 

O Byggeri ● Status, etape 1. 

● Status, etape 2. 

● Status, nedrivning 

Sixhøj sprang fra ibrugtagningstilladelsen. 

Quattro har overtaget opgaven. 
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● cykelskur 

 

Møde torsdag med håndværkere omkring projektet. 

Dagsbøder – bliver slettet i oplægget 

Teksten omkring at vi vælger den billige løsning ændres 

til den fordelagtigste. 

Når tilbud er indleveret så sendes den ud til bestyrelsen 

og herefter tages en beslutning. 

Der findes en skurvogn til Mikael og Lene. 

Mikael og Anita laver liste over opgaver som skal tages 

højde for i forbindelse med nedlukning af SFO delen. 

Erik, Jens arbejder med løsning til cykelskur og 

skolegård. 

9. Anja / 

Lene 

 

B Opsamling 

Visionsdøgn 

Rengøring 

 

 

Oplæg fremlagt og snak om løsninger. Punkt tages op 

igen næste gang. 

10. Mikael B Personale håndbog 

 

 

Kort gennemgang af håndbogen  

Skubbes til næste møde. 

11.      

12.   Oplæsning og 

godkendelse af 

referat. 

  

13.   Eventuelt   

      

 

Punkt til næste møde:  

 


