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Referat 

Tilstede var 
Mammenfri: 
Bestyrelse: 

 
Mikael, Helle, Sofie 
Jens, Lene, Heine, Anja, Jan,  Erik, Dynes, Søren, Jesper, Jakob 

Fraværende: Jan, Jesper, Søren støder til senere, .. Jacob 
Referent: Dynes 
  

 

Pkt. Punkt 
ansvarlig 

O/
B 

Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer   

2. Anja 
/revisor 

O økonomi Gennemgang af årsregnskab 
(revisor) Morten Steinmetz, 
underskrivende revisor 
 
 
Gennemgang af økonomi 
(Anja) 

Blank påtegning. Resultat 631.000 
Gennemsnitligt antal børn i dagtilbud faldende… som alle andre steder. 
Vi har fokus herpå. 
Protokol: Ingen bemærkninger! Veldrevet virksomhed. 
 
Vi har regnskabstal for 2021 på næste møde. 
Budget i udvalgene: 
månedlig eller kvartalsvis mail fra Lene- evt. med excelark - til 
udvalgene med budgetopfølgning. 

3. Sofie O Nyt fra VS, BH og SFO  3 nye i vu.st = 16 (frem til juni). Louise er ekstra voksen. 
2 nye i bh. = 30 
Nye lokaler fungerer godt i Mammutten. 
Køreplan for vision lavet. Indmeldt i det grønne flag. Regio Emilia 
bliver også en del af visionen. 
6 børn i skolegruppen. 

4. Mikael O Nyt fra Mikael  Personale: Lars kommer måske ikke tilbage efter påske. Svært at finde 
vikar for det tilfælde at børnene kommer tilbage. Vikarbureau er 
kontaktet og der er kontakt med kvalificeret lærer. 
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5. til 8. på skolen en dag om ugen .. sociale aktiviteter. 
visionsdøgnet for lærere - 23.-24. april: Udeundervisning og 
bevægelse. 
Træthed at spore hos eleverne ved hjemmeundervisning. 
Coronatest er et stort arbejde for Mikael. Hele tiden ændringer i 
organisering og indrapportering. 
 
Velkomstsamtaler er en eksisterende bestyrelsesbeslutning. I den 
senere tid har de ikke fundet sted. 
Nye forældre er altid til møde på skolen med rundvisning. Her bliver 
sagt de ting, der også skulle siges i velkomstsamtalen. 
Kontaktforældrene har jo også en forpligtelse til at kontakte nye 
forældre. 
Det besluttes at droppe velkomstsamtalen og fokusere på 
rundvisningsmødet, samt at sikre hurtig kontakt til kontaktforældrene. 

5. Erik O Nyt fra formanden  Intet væsentligt nyt 
6. Sofie B Skal vi tilbyde 

deltidsplads i 
børnehave og 
vuggestue 

Oplæg vedhæftet / ligger i 
Dropbox 

Det besluttes at tilbyde deltidsplads i børnehave og vuggestue. 
Sofie retter henvendelse til forældre, der har spurgt herom. Mikael 
lægger beslutningen på hjemmesiden. Pris jvf. oplægget fra Sofie. 

7. Erik B Generalforsamling Klargøring samt stillingtagen til 
dato 

Dato .. udskydes en måned. (18. maj) 
dirigent forslag: Anders Olesen, Morten Ørsnæs 
På valg: 
Heine Øhlenschläger modtager ikke genvalg 
Lene Nissen modtager ikke genvalg 
Erik Dalby modtager ikke genvalg 
Supleanter: 
Dynes modtager valg 
Søren 
Jesper 
Andre forslag til opstillere nævnt. 
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8. Arbejds- 
gruppen 

vision 

B Dialogspisning 2021 
samt oplæg 

Arbejdsudvalget kommer med 
forslag til dato, samt oplæg til 
det videre arbejde. 

Vedhæft referat af møde. 
10. juni: dialogspisning ml. personale og bestyrelse. 
Visionsdag for hele Mammenfri i efteråret, hvor bestyrelsen hægter sig 
på lørdag formiddag. 
Oktober: Ekstern markedsføring 
Sofie etablere mappe i bestyrelsesdropboks. 

9. Jan O Byggeri  Vi har fået endelig ibrugtagningstilladelse for Mammutten og for 
Fremtiden (8.-9. kl.) 
Erik sikrer, at vi får ordnet de sidste to hjørner 

10.   Oplæsning og 
godkendelse af referat. 

  

11.   Eventuelt   

 
Punkt til næste møde - tirsdag den 20. april: 
Arbejdsgruppen vision bliver fast punkt med Sofie som ansvarlig 
Forældrerengøring, oplæg med muligheder for betalt rengøring 
Generalforsamling. 
Bordet rundt … udvalgene gennemgåes. 
Driftsøkonomi 
Byggeri - økonomi 


