
Referat af bestyrelsesmøde på MammenFri  
fredag d.03-03-2023 kl. 16:00 – 
 

 

 

 

Tilstede var 
Skole:  
Bestyrelse: 
Suppleanter: 

 

Mikael, Sofie, Helle 

Anders, Anja, Betina, Dynes, Jacob, Jens, Nanna 

Gitte, Jesper,                                                                 Michael (med på “meet”) 

Fraværende: Nanna, Jesper, Jacob, Gitte, Sofie, Helle. 

Referent: Dynes 

Kage mv.: navn …kaffebrygger.(… eller tag en kande med hjemmefra) Sodavand forefindes 
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1. Alle B Nedtagning af 

taget på 

gymnastiksalen 

Situationen med 
skift af tag på 
gymnastiksalen 

 

Bestyrelsen sørger for at niveauet af en mulig asbestforurening bliver undersøgt. 

Vi søger hjælp til håndteringen af processen. Jens og Michael aftaler indbyrdes, 
hvem der tager kontakt på mandag den 6. marts 2023 

Alle forældre skal orienteres. Brev formuleret på mødet. Udsendes i weekenden: 

Vi har for nyligt fået monteret nyt tag og solceller på gymnastiksalen. Det har 
været kendt af bestyrelse og ledelse på MammenFri, at det gamle tag er 
asbestholdigt. Af den grund er arbejdet udført af et professionelt tømrerfirma. 
Idet vi er en institution med daglig gang af mange børn, unge og voksne, har vi et 
udvidet ansvar for forholdene på MammenFri. 
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Derfor har bestyrelsen og ledelsen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde fredag 
d. 3. marts besluttet, at vi ønsker at få lavet målinger på, hvilken effekt 
nedtagningen af det asbestholdige tag har haft på vores udeområder. 

Der vil blive taget kontakt til et konsulent-firma mandag d. 6. marts, der kan 
foretage disse målinger. 

Vi forventer ikke nogen forurening af vores udeområder, men for en sikkerheds 
skyld har vi valgt at afspærre alle relevante områder. 

Hvis der er nogen spørgsmål i forhold til ovenstående, skal alle være velkomne til 
at kontakte enten bestyrelsen eller ledelsen af MammenFri. 

 

Allan Andersen, som har udført arbejdet,  informeres om processen og 
inddrages deri. 
Mikael ringer under mødet: .. indtaler på telefonsvarer. 

Allan ringer tilbage, og Mikael får ham til at fremsende en skriftlig redegørelse. 

 

18.   Oplæsning og 

godkendelse af 

referat  

  

19.   Eventuelt   

 

Punkt til næste møde:  

 

 


