Bestyrelsesmøde, d. 21. oktober 2013 kl. 19.00 på Vilsted Friskole

Referat
Fremmødt: Susanne, Merete, Laila, Bente, Michael, Martin, Jens Chr. og Morten.
Afbud: Ingen.
1. Gennemgang af referat fra sidste møde
-Godkendt af alle fremmødte.
-Note ang. arbejdsdag (ca. 60-70 fremmødte), der blev ikke beskåret træ i
skolegården, malet vinduer i fritter haven samt ordnet p-plads.
2. Orientering
Formand
-Ikke noget til punktet
Skoleleder
-Heidi er sygemeldt pga stress, og kommer nok ikke tilbage før jul.
Årsagen er endnu ukendt og hun skal til psykolog og arbejde med det.
Jens Chr. er i kontakt med Heidi samt Friskole foreningen og
lærerforeningen, for at høre om hvordan situationen skal gribes an.
Der snakkes om arbejdsmanglen på de kommende lærermøder.
Lukket referat
-Der er lavet kloak og samtidig gravet en gammel olie tank op der
Kasserer
-Brugt 10000 på bus.
-Brugt 5000 på psykolog timer til Heidi
-Brugt 7000 ekstra til opgravning af olietank.
Lærerrepræsentant
-Ikke fremmødt pga sygdom
3. Restancer
Der er ikke sket noget i nuværende restance sager.

4. Udvalg
Rengøring (Merete)

-Ikke noget fra Merete.
Opfølgning på at info hæfte og hjemmeside passer sammen, evt.
nemmere at finde rengøringsplan. (Jens Chr.)
Børnehave (Michael)
-Børnehaven har lavet ny indgang, uden at spørge grundejeren (skolen)
samt midlertidig spæret indkørslen til fodboldbanen.
Skolens bestyrelse (Michael) henvender sig til børnehavens bestyrelse
(Rikke) omkring problematikken med adgangsveje til græsplæne og
branddør.
-Mødet med Rikke fra børnehaven samt Michael og Merete førte til at
alle 3 var enige om at det var bedst at børnehaven kommer under skolen
og dette ville Rikke tage med til børnehavens bestyrelse, og det hele har
skabt uro i børnehaven der nu er delt i 2 lejre.
De har pt. Møde hvor de har bedt om konsulent besøg, for at få løst
deres interne problemer, og vi får svar fra dem når de har fundet frem til
en løsning, og så må det fremtidige samarbejde tages der ud fra.
Vi er stadig klar til samarbejde af den ene eller anden art, når de har
ryddet op i egne rækker.
Barakken (Morten)
-Der er lavet delvis varme og gulv, der påbegyndes maling og der ses på
lejekontrakt med menighedsråd de nærmeste dage.
Vedligehold + vedligeholdelsesplan (Laila, Martin)
-Kloak færdiggørelse, Martin kigger på hvad der skal til for at det er
færdig.
Fritterhaven (Michael)
-Ifølge Hans ville der blive sået græs inden vinter (der er ikke gjort endnu
da der skulle graves kloak ned)
-Karl skal planere ud mod vejen, hvorefter der skal plantes bunddække.
-Bente undersøger om der kan søges penge til beplantning og
indretnings hjælp.
PR (Bente)
-Ikke noget til punktet.
Bus (Martin)
-Der undersøges rundt omkring hvad der kan fås og prisen vil formentlig
ligge mellem 350-450.000. Og banken er informeret om planen og der
arbejdes med låne tankerne og hvad vilkårene for lån kan være.
Bank rådgiveren inviteres til mødet den 11-11-2013.
5. Planlægning af kommende arrangementer

Møde på Friskolen, onsdag d. 23. 10. (mad, deltagere ?)
60-70 personer kommer 13-17
Bente og Eva bager og køber ind mandag.
Der laves kaffe og kage.
Halloween fest, torsdag d. 31. 10 (mad, deltagere ? )
80 børn og 5 lærer
Helle og Marianne er kordonator og der søges efter forældre hjælp i
ugebrev.
Forældre hjælp til madlavning torsdag, derefter bestyrelsen der servere.
Åbent hus + indskrivning, torsdag d. 7. 11 kl. 16-19. (mad, deltagere ?)
Skolen er tilmeldt og naboskoler er spurgt.
Indskrivningen holds denne dag som vi ”plejer” (kl. 17.00)
Sluttelig kunne der spises sammen.
Evt. underskrivning af ”forældrekontakt” (Jens Chr.)
Der laves Pizza på forhånd (Bente)
Marianne og Peter kommer på dage.
Der er lavet samarbejde med Klim, Fjelsø og Haubro om samlet
annoncering.
Derudover egen annonce i Vesthimmerlands Folkeblad og Lokaltinblik
Bus, lejertur og andre +ord føjes til i bunden.
Plakater hænges op i lokalområdet.
Facebook (Jens Chr og lærerne)
Storforældremøde, torsdag d. 14. 11 (presse, invitationer)
Der skal annonceres i Vesthimmerlands Folkeblad, og der inviteres
naboskoler, børnehaver og friskoler i området.
Afleveres personlig på så mange skoler så muligt.
75 kr. for gæster, med kaffe og kage øl og vand kan købes.
Gratis for egne forældre.
Bente laver Presse meddelelse, og undersøger youtube klip.
6. Evt.

