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Tilstede var 
Mammenfri:  
Bestyrelse: 
 

 

Mikael, Helle, Anita 

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

Fraværende:  

Referent:  

  

 

Pkt. Punktan

svarlig 
O/

B 
Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Anja 

2. Anita O Nyt fra Anita  Ansøgningsrunde til Pædagogmedhjælper stillinger. 230 

ansøgninger og et fint samtale felt, hvor alle kunne 

bruges. 

Valget faldt på Anika fra Vellev Børnehus. Starter 1.9. 

Midlertidig pædagogmedhjælper – Oliver, starter 19-8 

23 BH og 13 VS børn. Der kommer flere ind i 

Nov/Dec/Jan. 2 til BH i okt. 1 til BH i dec. Evt. 1 til VS 

til Dec. Tallene passer i forhold til budgettet. 

Pædagogisk dag næste weekend. 

Corona – der undersøges med kompensation til 

vikartimerne hos Viborg Kommune 

Personale møde netop afholdt.  

3. Mikael O Nyt fra Mikael  Fint i gang – 102 elever – passer med budget 

Corona – ikke nemmere - ingen tydelig retningslinier fra 

ministeriet. 

Hygiejne, rengøring, ekstra håndvaske. Henrik spritter 

berøringsflader af 2 gange dagligt.  

Udfordringen – Ingen morgensang. Københavner turen – 

vi holder fast indtil der sker noget konkret på reglerne 

eller hvis der er mange der ikke ønsker at deltage. Derfor 
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er der sendt brev ud til forældre hvorvidt deres børn 

deltager. 

Berlin turen – sikkerheden er vi lige så tryg ved, men der 

er langt hjem hvis en bliver syg. Vi vurderer løbende. 

Vi forsøger at arrangere kørselsordning med lærer og 

forældre for undervisning på Nørreåskolen. 

Skal vi overveje at holde 1. skoledag på en lørdag og 

holde udvalgsmøder samme dag, så er der chancer for at 

flere forældre møder op. 

 

4. Mikael B Rottebekæmpelse Tilbud om rottebekæmpelse fra kommunen Kommunen har tilbudt at sætte rottespærre i kloarken. 

Uden beregning. Såfremt der konstateres problemer med 

kloarken, så skal det udbedres og det er for vores regning. 

Vi takker ja tak. 

5. Erik B Generalforsamling 

15.9. 

Opfølgning: 

Kan vi fortsat afvikle mht covid19? 

Aktivitetsudvalget er de klar? 

Anders Olesen klar? 

Stemmesedler? 

Beretninger, herunder hvem læser tilsynsførendes?  

Indkomne forslag? 

Vi må gerne afholde når det er siddende møde. 

Aktivitetsudvalget – Mikael checker at de har styr på det. 

Ordstyrer – Anders Olesen 

Beretning – Erik er i gang. 

Vi afholder i gymnastiksalen, Helle finder en projekter, 

så vi kan få præsentationer op på skærm 

Mikael læser tilsynsførendes rapport. 

Ingen indkomne forslag 

På valg 

Rasmus – genopstiller ikke 

Anja – genopstiller 

Jeanette – genopstiller ikke 

Jacob – genopstiller 

Jens – genopstiller 

Jan - genopstiller 

 

   

6. Rasmus/

Jan/Jens 

O/

B 

Byggeri ● Status, etape 1. 

● Status, etape 2. 

● Status, skolegård og boldbur 

Etape 1.  

Ibrugtagningstilladelsen er ok. 
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● Opdatering på hjemmesiden fanen 

”byggeri” 

Der mangler stadig at flytte nogle reoler og remedier 

derop. Vi skal have malet det sidste væg i krea – 

pedellerne fixer. 

 

Etape 2.  

Tidsplanen bliver overholdt.  

Vi skal huske selv at etablere platform udenfor vinduer / 

døren. Projekt til arbejdslørdag. 

 

Boldburet – er færdigt. Der mangler en brugervejledning. 

Erik laver oplæg. 

Der mangler stadig kantbelægning – det skal vi selv 

udføre. Basketkurvene hænger for højt. Erik tager fat i 

leverandøren. 

Henrik bestiller skraldespand. 

 

Træet – Erik har delvist bestilt et. 

 

Belægning – Jan tager fat i Martin omkring de 

hængepartier der stadig er. 

 

Arbejdslørdag. 

Det skal koordineres at vi opdeler personerne mere 

konkret. 

 

Vi skal have opdateret hjemmesiden for byggeplanen, så 

vi kan se hvor langt vi er i processen. Erik tager fat i 

Jeanette og ser om hun vil tilrette teksten. 

 

7. Jens/ 

 

O Cykelskur Når vi at have projektet klar til arbejdsweekenden? Rasmus checker med Danny og Henrik, hvorvidt det kan 

nås på arbejdslørdag. 

Såfremt det ikke kan nås, så må byggeudvalget tage det 

som en opgave. 
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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 

- biografreklame 

● IT: Jeanette 

● Koordineringsudvalg: Lene 

- Er vi klar til forældremøde 

Kontaktforældreudvalg 

Kommisoriet gennemgået og godkendt 

 

Forældre møder tirsdag d. 25. bliver ændret, så der ikke 

bliver udvalgsmøder pga. for store forsamlinger. Mikael 

laver ny plan og melder ud i morgen. 

 

Jeanette samler årshjul til generalforsamlingen, så de kan 

køre i et flow. 

 

Kommisorier gennemgås på særskilt aften. 

 

Reklamefilmen bliver sat på hold for nu.  

 

IT-udvalget – Kan vi opgradere kompetencerne 

professionelt? Erik snakker med Jeanette. 

9. Lene O Økonomi Gennemgang af økonomien 

Likviditetsbudget  

Økonomien følger budgettet fint og ingen problemer. 

10 Erik B Visionsdøgn Hvor kan vi være? Erik søger efter en udebørnehave. 

11   Oplæsning og 

godkendelse af 

referat. 

  

12   Eventuelt  Møde omkring kommisorier d. 2.9. 

      

 

Punkt til næste møde:  

 


