
Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri
onsdag d.15-09-2021 kl. 19:00 – 22:30

Tilstede var
Skole:
Bestyrelse:
Suppleanter:

Mikael, Sofie, Helle
Anja, Betina, Dynes, Jens, Jan, Anders, Jakob
Karina, Søren, Michael

Fraværende: Dynes, Karina, Jens, Jakob
Referent: Betina

Pkt. Punktan
svarlig

O/
B

Emne Beskrivelse Referat

1. Alle B Valg af ordstyrer
… og referent

Referent: Betina
Ordstyrer: Anders

2. Mikael O Nyt fra Mikael Pedelansættelse, Mikael har valgt at slå stillingen op. Der er
modtaget 21 ansøgninger. sidste ansøgningsfrist er d. 20.
september. Jan og Jens deltager i samtalerne.
Arbejdsmiljø udvalgsmøde d. 14.09.2021. Igangsætter psykisk
APV snarligt. På hvert møde afsluttes at spørge
repræsentanterne om de ønsker at bringe emner op på
bestyrelsen
Sofie og Mikael har holdt møde med DGI - for at undersøge
mulighederne for at få hele MammenFri DGI certificeret.
prisen er 50 tDKK + moms. Voldsom høj pris. Der bliver nu
undersøgt om der er andre muligheder end DGI certificering.
Fælles tur på MammenFri d. 16.09.2021.Der er store
omkostninger i forbindelse med ture - men det er givet godt ud
ift. sammenhold. Turene er noget der bliver husket.
Helle: skal forældremødet afholdes på en anden måde. For at
give flere forældre mulighed for at deltage.
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Kunne man korte bestyrelses-møderne lidt af - evt. 30 minutter
mindre.

3. Sofie O Nyt fra Sofie Alle ledige stillinger er besat - der er blevet sat et godt hold. I
vuggestuen er alle tilmeldt kurser til “de grønne spirer”.
Daginstitutionen er godt på vej til at blive et godt samlet hold.

4. Anja O Nyt fra formanden Bestyrelseskursus i Vellev d. 14.09.2021. Afholdt foredrag om
bestyrelsesarbejdet. hvordan håndterer man at være bestyrelse
og forælder. Nogle emner kan evt. godt bruges til et
visionsdøgn. Udbytterigt kursus.

5. Alle O Nyt fra udvalgene Bordet rundt:
Aktivitetsudvalg: Jacob
Rengøringsudvalg: Betina
Markedsføring: Dynes
Kontaktforældreudvalg:
Anja
Legatudvalg: Betina
Bygningsudvalg: Jan
IT: Jens
Koordineringsudvalg: Jens

Aktivitetsudvalg: der er afholdt møde i udvalget, og årets
aktiviteter er planlagt.
Rengøringsudvalg: I næste torsdagsbrev kommer der
informationer omkring forælderbetaling af rengøring.
Rengøringsudvalget og koordineringsudvalget har afholdt
møde med Mikael for at dele navnlister og opdateringer
Markedsføringsudvalg: ingen møder siden forældermødet.
Men man kan nu komme igang med reklamefremstød som har
været umulige pga.  Corona.
Kontaktforældreudvalg: Stort set samme udvalg som sidste år.
Der har ikke været møde endnu - men skal mødes inden for 2
uger. De fleste klasser har gang i arrengering af
fællesspisnings arrangementer.
Legatudvalg: Formandsskabet er overdraget til Erik Dalby,
Betina skal igang med overdragelse.
Bygningsudvalg: Jan har holdt et ganske kort møde med Liza.
Bygningsudvalget skal snarest afholde møde - så opgaven kan
komme igang.
IT:
Koordineringsudvalg: Laves et arrangement for
udvalgsformændene. evt. med en foredragsholder. Bestyrelsen
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støtter ideen, men vil gerne have en eksakt pris inden endelig
godkendelse.
Alle: Bestyrelsesrepræsentanter skal være opmærksomme på
at planer om større indkøb skal meddeles Mikael snarest, og
senest inden næste bestyrelsesmøde, så det kan komme med i
budgettet.

6. Betina O Økonomi Kort Gennemgang af
økonomien

Regnskabet per 31.08.2021 er gennemgået.

7. Anja B bestyrelsens
forretningsorden

Ændring af visse
formuleringer i
bestyrelsens
forretningsorden

Udsættes til næste møde

8. Anja B Bestyrelsens repræsentant
ved udmeldelsessamtaler.

Jakob foreslåes. Jakob er valgt

9. Anja B visionsdøgn Bestyrelsens visionsdøgn,
fredag/lørdag 29.- 30. okt..
Emne, Tidsramme,
Tovholder mv..

Visionsdøgn kunne evt. omhandle skolemad - skal det være
flere dage og anden leverandør. Gadens Gourmet kan komme
og vise hvad de kan.
Forslag til emner:
Bæredygtighed
Ændring af forældremøde format, så vi undgår forældre deler
sig op, og flest mulig forældre deltager.
Likviditetsarket - renoveringsdrømme, byggerier.
Skal vi have bus på MammenFri?
Mikael undersøger om Viborg Friskole, vil være vært.

10. Anders,
Karina
og
Anja

O tilfredshedsundersøgelse Opfølgning på
tilfredshedsundersøgelse.

Starter i morgen med at ringe til folk.
Deadline uge 41, hvor gruppen mødes og laver status på
opringningerne.

11. Jan,
Betina

Legat støtte til
pumptrackbane

Vi har været så heldig har
fået 15000 kr i støtte til

vi spørger lokalforeninger, samt lokale virksomheder om de vil
give et bidrag.
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sådan en 15 meter
pumptrack bane. men den
koster ca 40000 plus
moms. så vi kan lige drøfte
om hvad vi lige skal gøre.

12.
13.
14.
15.
16.
17. Tavshedserklæring

underskrives af de sidste.

18. Oplæsning og
godkendelse af referat.

Godkendt

19. Eventuelt Trick mails

Punkt til næste møde:

Forældremøde - hvordan får vi flere forældre til at deltage, og hvordan undgår vi at forældre er nødsaget til at splitte sig op i forskellige
klasser - bliver punkt på visionsdøgnet

Kan man evt. korte møderne af - måske så det nye tidspunkt er fra 19-22?

Likviditetsbudget - samt ønsker til fremtidige projekter - bliver punkt på visionsdøgn.

Emner til visionsdøgn.

Evaluering af tilfredshedsundersøgelse


