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Tilstede var 
Mammenfri:  
Bestyrelse: 

 

 

Mikael, Helle, Sofie 

Jens, Lene, Heine (med på Skype), Anja, Jan,  Erik, Dynes, Søren, Jesper 

Fraværende: Jakob 

Referent: Erik 

  

 

Pkt. Punktan

svarlig 
O/B Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Erik Valgt 

2. Sofie O Nyt fra VS, BH og 

SFO 

 Kontor indrettet, der er taget rigtigt godt imod. 

28 BH  

15 VS 

Alt det legetøj der har været anvendt i løbet af dagen, skal 

vaskes. Det tager tid. 

3. Mikael O Nyt fra Mikael  Indflytning Mammut gået ok, der er fortsat opgaver 

omkring indretning. 

Ny elev i 3. klasse. Nye forældre skal kontaktes ifht 

følordning. Anja følger op. 

Corona tilfælde opdaget inden eleven kom i kontakt med 

skolens personale eller elever. Myndighederne kontaktet 

og Mikael godt vejledt.  

5.-9. klasse på hjemme undervisning, med alle de 

udfordringer der følger. Skemaet forberedt også efter jul, 

hvis nedlukningen skulle bliver forlænget. 

Stor ros til IT udvalget for hurtig udrykning og 

problemløsning.  

Der er indhentet tilbud på el-opgaver fra to forskellige 

firmaer. Dog ret dyrt så alternativer undersøges. Jan er på 

opgaven med bygningsudvalget. 
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Birger stopper som pedel, da han skal flytte. 

4. Erik O/B Opstart Mammut Hvad er status, og hvilke opgaver skal vi have løst? Garderobe er lille, og det giver logistikproblemer ifht 

tasker og tøj.  Personalet opfordres til at indrette og 

benytte rammerne, og hvis der opdages 

uhensigtsmæssigheder så give besked så vi kan se på om 

der kan rettes til 

Puderum/juniormammut ikke tilstede længere, der skal 

tænkes i andre muligheder. Der bliver arbejdet med 

løsninger til at imødekomme juniormammutter. 

 

Der er bestilt de borde der mangler, og de er på vej. 

 

Der er mange begrænsning corona ifht indendørs 

aktiviteter. 

 

Kiss and ride skiltning, ikke på plads endnu. Kommunen 

er rykket for at få det på plads. 

 

5. Anja O Økonomi Gennemgang af økonomien 

Likviditetsbudget 

Vi følger budget stort set. Dog  bagude med at bruge de 

afsatte midler til aktiviteter. Dette forsøges kompenseret 

i budget 2021,  

Likviditetsbudgettet gennemgået, det ser meget fornuftigt 

ud. Det blev dog besluttet at udskyde indbetalingen af 

feriepengeforpligtigelsen endnu et år så der først startes 

indbetaling i 2022. 

6. Anja/Mi

kael 

B Budget 2021  Der korrigeres med en mindre prisstigning på skoledelen, 

derfra budgettet godkendt.  

7. Erik B Forretningsorden Opdatering til 1. godkendelse: 

§15f facebookgrupper 

§15e retningslinjer for ”bonusforældre” 

§15d vedr. udmeldelsessamtaler (8. klasse ændret 

til 9. klasse) 

Opdatering godkendt. 

8. Erik B Dialogspisning 

2021 

Hvem laver oplæg? 

Hvem sørger for mad og drikke? 

Dato, 4.3. 

Dynes og Jan, Sofie og Mikael laver oplæg. 
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Punkt til næste møde:  

Mere? Jakob sørger at bestille forplejning 

9. Jan O Byggeri status Midlertidig ibrugtagningstilladelse på plads, frem til den 

endelige godkendelse er på plads, der arbejdes på at få 

den endelige godkendelse på plads. Det betyder ikke 

noget ifht den daglige drift at vi kun har den 

midlertidige. 

Indvielse sættes i værk, med nyt træ i skolegården, 

pølsevogn. Anja og Mikael koordinerer og gør klar til at 

sætte i værk, når de store klasser er tilbage. 

 

Emhætte mangler 

Der skal pudses vægge i kælderen 

Døre skal rettes op 

Obs på gulv ud foran kontoret ved 1. års gennemgang. 

Inddækning mangler, Allan er sat på opgaven. 

Der er sat ekstra ovenlysvindue i som vi får en 

ekstraregning for. 

 

Kabelarbejde er lavet ved boldburet, der skal graves lidt 

ekstra, og derefter dækkes af. 

 Fliser Mogens Fyrstmann vil gerne lave det i mellem jul 

og nytår. 

Nyt fyr er installeret. 

 

Jeanette Jernholm overtager formandsposten i 

bygningsudvalget. 

10.   Oplæsning og 

godkendelse af 

referat. 

  

11.   Eventuelt   
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Indkaldelse til generalforsamling (indkomne forslag skal annonceres og være bestyrelsen i hænde senest 1.2.) 

2. Godkendelse af ændringer til forretningsordenen (hvis de godkendes 15.12.20.) 

Forældrerengøring (Anja) 

Ferieplan 21 til godkendelse (Mikael) 

Lejeindtægter 2021 til godkendelse (Mikael) 

 


