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Tilstede var 
Mammenfri:  
Bestyrelse: 
 

 

Mikael, Helle, Anita 

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

Fraværende: Rasmus 

Referent: Lene 

  

 

Pkt. Punktan

svarlig 
O/

B 
Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Erik 

2. Anita O Nyt fra Anita  Vuggestuen – nyt barn – går rigtig godt. 

Store VS børn er på BH legeplads. Karoline (vikar) følger 

med disse over i børnehaven når alt bliver normalt. 

5 fra VS i BH pr. 1. august og 3 udefra starter også 1.8. i 

BH. 

BH går godt.  

Mamutten – kører godt. Lene er på fuld tid fra næste uge. 

Niclas, Merethe og Anita har møde omkring før skole 

gruppen. Pædagogisk dag er blevet flyttet til en lørdag for 

at undgå lukkedage og så afholdes der noget social 

samvær fredag aften. 

Vi forventer at rykke tilbage til Mammen i uge 27. 

 

 

3. Mikael O Nyt fra Mikael  Michael og Helle kigger på næste skoleår. Skoleskema 

udkast lavet og dermed fagfordelingen. 

Lærerne er tilfredse med fordelingen 

18.6 afholdes infomøde rådyr-3 klasse – lærerne 

præsenterer strukturen omkring samlæste klasser. 

Udmelding – 1 fra 8/9 klasse  
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10 tilmeldt kommende 0-klasse 

Skole psykolog – de må igen komme ud og vi har behov 

for sparring. 

 

4. Erik O Nyt fra Formanden  En del snak med udlejer af Dalhytten omkring 

forlængelse af lejen frem til sommerferien. 

Der er lavet aftale og der betales lidt penge til maling af 

slidtage områder. 

5. Mikael O Genåbning team B Plan samt hvordan er de første dage gået 6-7 klasse i gymnastiksalen – de møder kl. 9.00 – 14.00 

Reducerer trykket på toilet og håndvaske 

8-9 klasse i klubhuset 

Dejligt at få dem tilbage. 

Lempet på legegrupper – de er ikke så strikse. En gruppe 

er en klasse. 

 

6. Rasmus/

Jan/Jens 

O Byggeri ● Status, etape 1. 

● Status, etape 2. 

Ibrugtagningstilladelse af etape 1. Der mangler en 

flugtvej som etableres via den nye trappeopgang.  

Denne bliver etableret som det første. 

Der brækkes ned i etape 2 og det går godt. 

Køkkenet er godkendt og bliver bestilt 

Tidsplanen holder stadig. 

Vi har fået pris på skolegårds belægning i SF sten og 

separat pris på buslommen. Kommunen står dog for 

buslommen. Kommunen vil gerne flytte fortovet langs 

hegnet, så børnene ikke skal gå bagom bilerne og dermed 

skal bilerne holde langs med vejen. 

Jan tager dialog med kommunen omkring praktisk 

løsning 

Fliseløsning er godkendt, men vi afventer tilbud fra 

Martin Hansen. 

 

7. Jens/ 

Erik/Jan 

B Boldbur og 

belægning i 

skolegården 

Sameje aftale med lokalrådet 

Beslutning omkring belægning 

Dialog med revisor omkring økonomien af boldbur og 

ejerskab mv. 
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Hans råd er at der skal laves en sameje kontrakt. Lene 

Smed har lavet den. Vi står som ejer af grunden og 

lokalrådet af boldburet. 

Boldburet er bestilt og er klar til levering uge 23 og 

montering i uge 24 eller når bund er etableret. 

Der er afgivet tilbud på bunden i boldburet og der tages 

et reference tilbud og herefter vurderes løsningen. 

Jens og Jan tager fat i tilbudsgivere og finder en løsning. 

 

Cykelskur bliver etableret til arbejdsweekend. Opdeling 

skal igangsættes af Henrik. Jens laver en skitse over 

skuret og Heine finder en pris på opsvejsning. 

 

8. Alle B Gennemgang af 

kommissorier og 

årshjul. 

Hver kontaktperson 

kommer med oplæg i 

samarbejde med 

formand/kvinde i 

udvalget.  

Årshjul mv lægges i 

udvalgsmappen i 

Dropbox 

● Rengøringsudvalg: Anja 

● Legatudvalg: Jan 

● Bygningsudvalg: Rasmus 

● Aktivitetsudvalg: Jacob 

● Markedsføring: Heine 

● IT: Jeanette 

● Koordineringsudvalg: Lene 

IT udvalget – ønsker retningslinier for hvad udvalgene 

må her på skolen i forbindelse med Covid19. 

Jeanette laver udkast til retningslinier. 

 

Kommisorie for byggeudvalg er gennemgået. 

9. Lene O Økonomi Gennemgang af økonomien 

Likviditetsbudget  

Gennemgang af tal og snak omkring udgifter i forbindelse 

med Corona. Der er ikke tilført mange ekstra 

omkostninger  

10 Erik B Visionsdøgn 2020 Fastlæggelse af dato 24.10.-25.10 el. 31.10.-1.11. 

Forslag til tema diskuteres  

Datoen bliver d. 23.-24.10 

Temaet kunne være BH/VS i forhold til at vækste 

børnetallet. 

11   Oplæsning og 

godkendelse af 

referat. 

  

12   Eventuelt   



Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri  
Tirsdag d. 19-05-2020 kl. 19:00 – 22:30 
 

 

 

      

 

Punkt til næste møde:  

 


