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Tilstede var 
Mammenfri:  
Bestyrelse: 
 

 

Mikael, Helle, Anita 

Jens, Lene, Rasmus, Heine, Anja, Jeanette, Rasmus 

Fraværende: Jan, Jacob, Erik 

Referent: Lene 

  

 

Pkt. Punktan

svarlig 
O/

B 
Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Anja 

2. Anita O Nyt fra Anita  Nye børn 

4 nye børn i BH fra 1. august. 

1 barn i VS pr. 1.8. 

5 børn fra VS rykker op i BH, så der er plads i VS til flere 

børn. 

Farvel til Jane fra Mamutten, Malene og Mette fra BH/VS 

d. 26.6. 

Når BH flytter tilbage til byen, så overholder vi 

afstandskrav og rengøring. 

Morgenmad og frugt starter op igen pr. 1.8. 

3. Mikael O Nyt fra Mikael  I morgen starter en virksomhedspraktikant med IT-

erfaring i flexjob. 

Udmeldelses samtale forventes gennemført i uge 27. 

Vores forsikringer stiger løbende også lidt for meget. 

Vi skifter ved næste udløb. 

Møde torsdag om samlæste klasser. 

Forbereder næste skole år.  

Ved at ansætte en ny personlig støtte person. 

Mammenfri kreds folder bliver uddelt snarest 
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4. Erik B Generalforsamling Forslag til ny dato 18.8. eller 15.9. 15.9. 

Jacob kontakter aktivitetsudvalget 

Lene kontakter Anders. 

Mikael tager stemmesedler 

Mikael sætter det i kommende torsdags brev – indkomne 

forslag senest d. 1.8. 

6. Rasmus/

Jan/Jens 

O Byggeri ● Status, etape 1. 

● Status, etape 2. 

● Opdatering på hjemmesiden fanen 

”byggeri” 

Etape 1. 

Afventer stadig flugtveje. Vi forventer at nå trappen til 

skolestart, så er udfordringen godkendelsen. 

Etape 2. 

Det går fint fremad. Der har været børn på byggepladsen 

og det skal vi undgå fremadrettet.  

Vi skal have mærket parkeringsbåse op til håndværkere, 

så vi undgår cykel parkering 

Der skal kigges på indretning med møbler 

 

7. Jens/ 

Erik/ 

Heine 

O -Boldbur  

-Belægning i 

skolegården 

-Cykelskur 

Bur og belægning: Status på valg af entreprenør 

samt fremrykning på opgaverne. 

Cykelskur: tegning og svejsearbejde 

Martin Hansen blev valgt til hele belægning. 

Vi fjerner eksisterende og lægger ny flisebelægning. 

Vi må ikke røre ved parkeringsområdet for kommunen. 

Kommunen fører fortovet ind til hegnet og der bliver 

etableret en kys og kør bane. 

 

Boldbur 

Martin har taget en jordprøve, hvori der er fundet en 

smule forurening i det yderste område. Det er ikke noget 

farligt stof, og kun i en meget lille grad. 

Det er anmeldt til kommunen og vi afventer hvad vi må. 

Materialerne til boldburet kommer fredag. 

Jens holder gang i processen. 

Der er en del re-etableringsarbejde efter etableringen, 

som skal gennemføres i sommerferie perioden. 

 

Skolegården  
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Etableringen af denne sættes i gang så snart skolen lukkes 

ned. 

 

Cykelskur 

Jens arbejder med projektet. 

 

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 

● Kontaktforældreudvalg: Anja 

● Rengøringsudvalg: Anja 

● Legatudvalg: Jan 

● Aktivitetsudvalg: Jacob 

● Markedsføring: Heine 

● IT: Jeanette 

● Koordineringsudvalg: Lene 

Oplæg fra Anja på kontaktforældre udvalg. Der arbejdes 

videre med dette i samarbejde med Mikael, til 

implementering i nyt skoleår. 

 

Alle årshjul skal fremlægges som formandens beretning 

på generalforsamlingen, så det er vigtigt at vi får dette 

arbejde gjort færdigt. 

 

Arbejdet SKAL være færdiggjort til 9.8. og lagt op i 

dropbox. Herefter skal de godkendes til 

bestyrelsesmødet. 

 

Markedsføringsudvalget vil gerne have bevilget 15.300 

ekstra til en biografreklame. 520 visninger. Godkendt. 

 

It-udvalg 

Er der tænkt på IT i mamutten? Klaus tager fat i Jan. 

 

Bygningsudvalg: 

Processen omkring opgaver og rækkefølge diskuteret.  

9. Lene O Økonomi Gennemgang af økonomien 

Likviditetsbudget  

Økonomien gennemgået og vi følger budgettet fint. 

10 Erik O Oplæg til 

arbejdspapir vedr.   

børnehave 

 Opstart diskussion omkring hvordan vi kan øge 

børnetallet 

Punktet udsættes. 

11   Oplæsning og 

godkendelse af 

referat. 
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12   Eventuelt   

      

 

Punkt til næste møde:  

 


