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Tilstede var 
Mammenfri:  
Bestyrelse: 

 

 

Mikael, Helle, Sofie 

Jens, Lene, Heine, Anja, Jan,  Erik, Dynes, Søren, Jesper, Jakob 

Fraværende: Ingen 

Referent: Anja 

  

 

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 

 Der er 14 i vuggestuen lige nu og faktisk en del 

henvendelser med eventuelle nye børn i løbet af 

næste år. 

Der har været spørgsmål til om børnene for meget 

ude i Mammutten. Vi forsøger at holde alle corona 

restriktioner og har vores på det rene, hvis der skulle 

komme nogen. 

Det fylder en del for personalet at skulle vaske 

legetøj, som trækker lidt tænder ud. 

3. Mikael O Nyt fra Mikael  Vi afventer corona restriktioner og hvordan og 

hvorledes vi skal åbne. Det spås om at det kun er 9. 

klasse og derfor ikke 8. klasse der kan møde ind og 

så kun på halv tid. Det er dårligt scenarie for os. I 

dette henseende vil det derfor være mere kvalificeret 

at have dem på fjernundervisning end fysisk 

fremmøde. Det fungerer ret godt med 

fjernundervisning. 
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Lars er på barsel og skal forlænge den indtil Line er 

på fode igen. Hvordan vi løser det, afventer også af 

regeringens udmeldinger i morgen. Det er mest 

kvalificeret hvis vi selv kan løse det intern.  

Test af personale afventer også stadigvæk 

retningslinjer fra friskoleforeningen hvordan det skal 

løses. 

Helle Vester er startet som vikar for Louise Kaas. 

Der er en god stemning i personalegruppen og et 

godt engagement. Positivt.  
 

4. Erik O Nyt fra formanden  Modtaget pengene fra LAG til boldburet. 

Dokumentationen for boldburet skal gemmes i 5 år 

og man kan forvente kontrolbesøg. Men det klarer vi 

sagtens. 

Henvendelse fra forældre, der ikke vil betale for 

Mammutten hen over efteråret ift. byggeri og 

corona. 

Stemning på generalforsamling, det ser pt. Lidt svært 

ud ift. at afvikle det. Vi afventer til næste 

bestyrelsesmøde med om vi kan afvikle og hvordan 

det skal foregå samt om det skal udskydes. 
 

5. Sofie B Skal vi tilbyde 

deltidsplads i 

børnehave og 

vuggestue 

Er det noget vi skal kunne tilbyde og hvis ja hvilke 

muligheder ser vi? Formiddag / eftermiddag? hvad 

er enklest at administrere? 

Der er flere der har efterspurgt en eftermiddagsplads.   

Opbakning fra bestyrelsen til at det nok er den vej vi 

skal forfølge. Sofie kommer med et oplæg til næste 

bestyrelsesmøde hvordan det praktisk kan se ud ift. 

personale og økonomi. 
 

6. Anja O Økonomi Gennemgang af økonomien 

Likviditetsbudget 

Økonomi til udvalgene (Jens B) 

Ingen gennemgang af økonomien, afventer regnskab 

2020. Vi kigger tal næste gang. 
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IT-udvalget har forespurgt på budgetrammen. 

Udvalgene vil eventuelt kunne få tal af Lene Smed 

hvert kvartal. Erik og Anja får defineret opgaven til 

Lene Smed. 

7. Anja O Forældrerengøring Oplæg med nye muligheder Bestyrelsen bakker op om at gå videre med en 

skitseret løsning om at kunne vælge betaling af 

forældrerengøring. Der kommer oplæg på næste 

bestyrelsesmøde. 

8. Mikael B Ferieplan og 

lejeindtægter 

Til godkendelse Er godkendt. 

9. Erik B Forretningsorden 2. godkendelse af ændringerne: 

§15f facebookgrupper 

§15e retningslinjer for ”bonusforældre” 

§15d vedr. udmeldelsessamtaler (8. klasse ændret 

til 9. klasse) 

De er godkendt. 
 

10. Erik B Dialogspisning 

2021 

Udsættes. Skal vi sætte dato nu eller vente? Arbejdsudvalget kommer med forslag til dato. 

11. Mikael/

Sofie  

B Visionsdøgn 

VS/BH 

Delmål godkendes til videre arbejde Arbejdede i små grupper med interviews m.m. Tog 

udgangspunkt i profilen nu og arbejdede ud derfra. 

Hvad der virkede godt og hvad der skulle med 

videre. Vi kom langt omkring, sundhed, kost, teater. 

Bred enighed om, at det havde været godt at arbejde 

med idræt, natur samt udeliv. Enighed om at det 

skulle være udeliv- og bevægelsesinstitution. Dejligt 

at mærke, at der blev brændt for det.  

Arbejdsudvalget kommer med oplæg til det videre 

arbejde samt forslag til dato for dialogspisning. 
 

12. Jan O Byggeri status  

 Emhætte mangler 

 Der skal pudses vægge i kælderen 

 Døre skal rettes op 

Vi mangler stadig den endelige 

ibrugstagningstilladelse. De skitserede punkter er 

løst eller så godt som. Åbenstående poster som 
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Punkt til næste møde:  

 

Revisorbesøg (starter tidligere, 18.30) 

Generalforsamling 

Oplæg til det videre arbejde fra visionsdøgn til dialogspisning 

Oplæg fra Sofie om deltidspladser 

Oplæg fra Anja om forældrerengøring. 

 Obs på gulv ud foran kontoret ved 1. års 

gennemgang. 

 Inddækning mangler, Allan er sat på 

opgaven 

boldbur og hjørnet ved børnehaven bliver der taget 

hånd om, når vejret tillader det. 
 

13.   Oplæsning og 

godkendelse af 

referat. 

  

14.   Eventuelt  Der var kommet en henvendelse fra en borger i 

Mammen om udvidelse af Mammen Mejeri. 

Da bestyrelsen ikke vurdere at en eventuel udvidelse 

af Mammen Mejeri vil være til gene for MammenFri 

vil vi derfor ikke gøre indsigelser mod projektet. 

Tværtimod ser vi positivt på en udvidelse af 

erhvervslivet i Mammen By. 

 

Vi skal fejre vores byggeri så snart vi kan. Anja og 

Mikael er stadig på opgaven. 
 

      


