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Referat 

Tilstede var 
Mammenfri: 
Bestyrelse: 

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

Fraværende: Jan 
Referent: Erik 

  

 

Pkt. Punkt 
ansvarlig 

O/
B 

Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Erik 

2. Sofie O Nyt fra VS, BH og SFO  Vuggestuen: 17 børn indmeldt, der travlt med nye børn. Der er 
indarbejdet gode rutiner. 
Børnehaven: Anette har sidste dag på fredag. Stilling er slået op 
og der er ansættelsessamtale mandag den 17. Der er 14 ansøgere 
pt.. Dynes og Jens deltager fra bestyrelsen.  
Opfølgning på pædagogisk tilsyn: der var kun småting at følge op 
på, og dette er sat i værk. 
Mammutten: Det nye byggeområde i sandkassen ved 
gymnastiksalen er velbesøgt af børnene. Samle set udnyttes det 
gode vejr. 

4. Mikael O Nyt fra Mikael  Revisor: Deloitte opkrævede 5.000 kr. ekstra for den årlige 
revision. Dette temmelig uforklarligt, og regningen er 
efterfølgende trukket tilbage.  
Mikael indhenter tilbud fra to revisionsfirmaer til næste møde. 
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AM repræsentanter  valgt: Anders for lærerne og Niklas 
pædagogerne. De skal på 3 dages kursus til juni sammen med 
Sofie og Mikael. 
 
Rengøring: Der skiftes fra Kiwik til Kim Gulddal fra 1. maj. Anja og 
Mikael deltager i opstartsmødet. 
 
Førskoledag 8. maj 9.30-11.30, der starter 6 børn fra 
Børnehaven. Erik deltager fra bestyrelsen, kontaktforældre fra 
børnehaveklassen inviteres til at deltage, Anja sørger for at 
kontakte dem. 
 
Mikael har afholdt rundvisninger for 2 børn til børnehaveklassen 
og en til 7 klasse. 
 
Grundet sygemelding og barsel, er der fyldt helt op i alle lærernes 
skemaer. Der er pres på men det går. Mikael sørger for at lave 
skriv til torsdagsbrev omkring hvordan vikarudfordringerne er 
håndteret. 
 
Pedel: Henrik er stoppet. Lars Kok varetager en del af opgaverne. 
Jens Bastrup klarer opfyldning af papirservietter mv. Anett 
Fyrstman sørger for at der bliver fyldt op med rengøringsartikler, 
vask af klude mv.. 
Der er to mulige kandidater til at afløse på pedelposten på den 
korte bane. En af disse ansættes foreløbigt midlertidigt. 
Stillingen slås op og vi ser hvad kommer ind af ansøgere. Jens, 
Mikael og Erik sørger for at lave årshjul/Månedshjul/ ugehjul så 
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opgaverne bliver overskuelige for den nye pedel. Erik kommer 
med dato + spørger Jan om han vil deltage i arbejdet. 
 

5. Erik O Nyt fra formanden  Mammen lokalråd har spurgt om lov til at afholde møde i 
Landdistriktsudvalget på Mammenfri. Det bliver afviklet som et 
borgermøde – kombineret med et ordinært politisk udvalgsmøde 
i landdistriktsudvalget. Bestyrelsen bakker op omkring forslaget 
om at afvikle det på Mammenfri. 

6. Erik B Gennemgang af 
bestyrelsestjeklisten 

Gennemgang og godkendelse 
af bestyrelsestjeklisten til 
regnskabsgodkendelse 
undervisningsministeriet. 

Gennemgået og klar til underskrift. Erik underskriver, Mikael 
sender ind. 

7. Sofie O Nyt fra 
Visionsgruppen 

Gennemgang af arbejdet 
siden sidste BM 

29.5. afvikles oplæg omkring  Reggio Emilia 

8. Erik B Generalforsamling Klargøring samt stillingtagen til 

dato. Indstilling er at det 
udskydes endnu en måned 
til 15.6. 

Udskydes som foreslået.  
Mikael skriver i torsdagsbrev 
Erik følger op på de nyest vedtagne coronaregler for forsamling 
til næste møde 

9. Anja O Økonomi  Gennemgang af 
driftsøkonomi frem 
til nu 

 Gennemgang af 
økonomi vedr. 
byggeri 

Driftsregnskab gennemgået, vi følger i store træk budget, dog 
foran samlet set. 
Obs på forbrug på vedligeholdelseskonto, har vi budgetteret for 
lavt? 
Byggekonto gennemgået vedr. Fremtid, Mammut, skolegård og 
evalueret i forhold til budget: Vi har brugt ca. 1,5 % over budget 
(ca. 100.000kr.), hvilket på et byggeri over næsten to år må siges 
at være tilfredsstillende. 
Likviditetsbudgettet gennemgået. Det ser rigtigt flot ud, og der er 
styr på økonomien fremadrettet. Det er besluttet at vi ikke 
indbetale feriepengeforpligtigelserne.  
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10. Jan O Byggeri  Mikael og Sofie evaluerer byggeprocessen specielt omkring 

etape 2 på de først kommende personalemøder. De melder 
tilbage til bestyrelsen, så inputs kan bliver taget med i kommende 
byggeprojekter. Evaluering gemmes i ”byggemappen” / 
dropboks 

11. Udvalgs-
kontakt-
personer  

O Nyt fra udvalgene Orientering omkring arbejdet i 
de enkelte udvalg. 

Heine Markedsføring intet nyt, dog bliver der arbejdet på at 
skifte skilte på byportalerne 
Anja rengøringsudvalget, det fungerer. Der bliver arbejdet på at 
få tilbud hjem ifht betalt forældrerengøring. 
Jens IT, det kører godt, de mangler at købe projekter til 
mødelokale. Mikael koordinerer med udvalget ifht valg af model. 
Jan Legatudvalget, sæt i gang med ansøgninger til musiklokalet. 
Jan Bygningsudvalget: der har været afviklet arbejde i forrige 
weekend så godt som det kunne lade sig gøre ud fra de givne 
corona retningslinjer. Der blev afsluttet mange løse ender, samt 
sat ny redegynge og flagstang op. 
Jeanette har valgt at stoppe som formand i udvalget. Stor tak for 
den flotte afvikling af en weekend med stor aktivitet spredt på 
hele matriklen under behørig hensyntagen til de gældende 
corona-restriktioner 
 
Dynes og Jan arbejder med et oplæg til ny organisering a la 
Fussingøs setup til det kommende bestyrelsesmøde 
 

12.   Oplæsning og 
godkendelse af referat. 

  

13.   Eventuelt  Indvielse af nye lokaler: Anja og Mikael arbejder på at lave to 
arrangementer i et setup hvor vi kan afvikle én reception hvor 
børn/elever, personale, håndværkere og forældre inviteres til at 
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Punkt til næste møde: 
Betalt forældrerengøring 
gennemgang af tilbud fra revisor 
oplæg vedr. organisering af bygningsudvalg 

indvie og besigtige alt det nye. Derudover arbejdes også på at 
afvikle ”gammelelevdag” på sidste skoledag. 
Der skal naturligvis  tages behørige hensyn til corona restriktionerne. 


