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Referat 

Tilstede var 
Mammenfri: 
Bestyrelse: 

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

Fraværende: Jakob og Jesper 

Referent: Anja 

  

 

Pkt. Punkt 
ansvarlig 

O/
B 

Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Erik 

2. Sofie O Nyt fra VS, BH og SFO  16 børn i vuggestuen, der kom et kæmpe boom af børn for et par 
måneder siden og de er alle kørt rigtig godt ind. 
31 børn i børnehaven, her går det også rigtig godt. 
Pædagogstillingen slået op igen, mange fine ansøgninger. 
Samtaler i den kommende uge, Jens deltager fra bestyrelsen. 
Mammutten går det fint. Line Nielsen i virksomhedspraktik i 
Mammutten, dog meget nyt, men går fint. 

4. Mikael O Nyt fra Mikael  Ansættelsessamtaler onsdag i næste uge til tysklærer. Måske 
rykkes samtalerne til senere.  
Opsigelse fra Lars, vi søger derfor en musiklærer til at overtage 
hans stilling. 
Som det ser ud lige nu, anbefaler de at lejrture m.m. ikke skal 
afholdes, men vi forsøger at fastholde datoer for at se om 
anbefalingerne ændrer sig. 
To udmeldelser i skolen, en elev i 3. klasse og en elev i 6. klasse 
samt en udmeldelse i børnehaven. Vi afholder udmeldelses 
samtaler. 
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5. Erik O Nyt fra formanden  Kursus for bestyrelsesmedlemmer udbudt af friskoleforeningen. 
Vi melder 10 personer til kurset i Vellev. 
Der er møde d. 1. juni i landdistriktsudvalget, som MammenFri 
lægger hus til, der er plads til to fra bestyrelsen.  

6. Mikael B Tilbud revisor Gennemgang af indhentede 
tilbud, og beslutning omkring 
evt. skift. 

Vi har modtaget tilbud fra to revisionshuse, tilbuddene ligger tæt 
på hinanden i pris. Vi valgte et af tilbuddene, som Mikael tager 
kontakt til. 

7. Sofie O Nyt fra 
Visionsgruppen 

Gennemgang af arbejdet 
siden sidste BM 

Pædagogisk dag d. 29. maj. Karin fra Regi emilia kommer. Så ikke 
så meget nyt herfra, men vi glæder os til den dag. 
Visionsdøgn for skolen i april. Der var en konsulent fra dansk 
skoleidræt, hvor vi fik god inspiration til at få bevægelse ind i den 
daglige skolegang.   

8. Erik B Generalforsamling Klargøring til 15.6.  /  17.8. 
Dirigent 
Forplejning 
Tilsynsførende inviteres 
og skal vælges 
Beretninger 
kontingent 
 

Det anbefales at der ikke afholdes generalforsamling i skole-regi, 
men friskoleforeningen udtaler, at med de nye retningslinjer der 
er på trapperne, burde den anbefaling blive fjernet. 
Vi afholder generalforsamling som allerede diskuteret 15. juni kl. 
19.00. 
Erik spørger Anders Olesen alternativt Morten Ørsnes om de vil 
være dirigent. 
Aktivitetsudvalget skal spørges om de sørger for forplejningen.  
Tilsynsførende er inviteret og kan vælges for sidste gang for de 
næste to år, vi indstiller til at hun skal vælges for de næste to år. 
Vi fastholder nuværende kontingent.  

9. Anja O Økonomi ● Gennemgang af 
driftsøkonomi frem 
til nu 

Vi har gennemgået budgettet samt likviditetsbudget. Vi ligger 
med lidt højere overskud på det samlede resultat, det ser 
fornuftigt ud. 

10. Anja O Status på oplæg til 
betalt 
forældrerengøring 

Hvor langt er vi, og hvilke løse 
ender mangler vi at få belyst? 

Kort oplæg om spørgeskema undersøgelse, der snarest rulles ud 
samt ideer til hvordan rengøringen kan håndteres af 
professionelt firma. 
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11. Udvalgs-

kontakt-
personer  

O Nyt fra udvalgene 
Samt oplæg til evt. ny 
organisering i 
bygningsudvalget 

Orientering omkring arbejdet i 
de enkelte udvalg. 

Oplæg omkring bygningsudvalget, der evt. kunne deles op i 
mindre udvalg, så opgaver f.eks. blev mere overskuelige. 
Der er indhentet tilbud på udskiftning af gulv i tre klasselokaler, 
det blev besluttet at vi siger ja tak. 

12.   Oplæsning og 
godkendelse af referat. 

 Oplæst og godkendt. 

13.   Eventuelt   

 
 
Punkt til næste møde: 
Oplæg til organisering i bygningsudvalget 
Oplæg til Forældrerengøring 


