3. maj 2017

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 3. maj 2017 kl. 18.30.
Tilstede: Michael, Sonja, Ulrik, Didde, Mette, Mette, Peter, Gitte og Dorte
Referant: Dorte

1. Introduktion:


Præsentation af den nye bestyrelse

Kort præsentationsrunde



Gennemgang og vedtagelse af forretningsorden

Michael retter forretningsordenen til, den sendes ud med referatet, og godkendes endeligt på næste møde.



Gennemgang af årshjul (Vi skal have fundet en måde at synliggøre det på)

Michael gennemgik årshjulet, nogle punkter skal føjes til/flyttes:
Skolepenge og SFO betaling skal føjes ind på årshjulet i december.
Ferieplan for SFO, på mødet i december
Forårsmesse i ulige år.
Spørgeskema til tidligere elever. - januar, behandling af svarene i marts.
Storforældremødet planlægges i november
Andre punkter til årshjulet er velkomne., og vi ser på det i August.
Michael er tovholder.

2. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde
Referatet blev gennemgået og godkendt
3. Orientering:
a. Formand
intet

b. Skoleleder
Glad for den nye bestyrelse
Signe er stoppet, og der er dækket ind med vikarer til sommerferien, og der arbejdes på en løsning for efter
ferien
Planen for næste skoleår er næsten på plads, og bliver præsenteret på næste bestyrelsesmøde
1 elev udmeldt pr. 1/5
10 børn i miniSFO / O. klasse næste år.
Biografbilletter fra annoncering i Biografen. Gives til støtteforeningen

c. Kasserer
Restancer
Michael og Gitte aftalte overdragelse.

d. Lærer
Det går godt med mini-SFO, de er ved at komme ind i dagligdagen.
Musical ugen er på trappen – baseret på historien om Jens Langkniv. Der bliver noget at glæde sig til!
Lejrskole på Jegindø, cykelturen er planlagt, det tegner godt. Dejligt stort sted...

e. SFO-leder

Mini-SFO: der skal evalueres på modellen, som jo er anderledes i år.
Feriesedler er udsendt, tilmeldinger tages op til næste møde.
SFO har givet ønsker til arbejdsdag til Ulrik.

f.

Orientering fra Udvalg

Arbejdsdag d. 2/6
SFO tager evt. il sø / klubhus, så ansvaret for børn er klart, det har før været vanskeligt.
Drøftelse af deltagelse i arbejdsdage.
Der udsendes tilmelding på fredag tovholder: Ulrik / Mette
Datoer for arbejdsdage næste år skal gerne lægges fast på næste møde, så de kan komme på skolens
årsplan

i)

Nedsættelse af nye udvalg:


Hvilke udvalg skal vi have ?



Vedligeholdelsesudvalg

Didde, Ulrik og Mette



PR-udvalg

Der skal laves en beskrivelse af udvalgets opgaver.
Sonja, Peter og Julie



Samarbejdsudvalg - Storkereden ?

Michael, Sonja og Mette finder ud af med børnehaven, hvordan samarbejdet bedst kan organiseres.
Deadline næste møde.


Rengøringsudvalg

Julie, Dorte og Gitte



Byggeudvalg

Sonja, Michael, Ulrik, Marianne og Didde



Festudvalg

Ulrik, Michael og Didde



Andre udvalg/Ad hoc grupper?

Udvalgene laver til næste bestyrelsesmøde en oversigt over deres arbejdsopgaver.

4. Dyrskue d. 17/6


Hvem fra bestyrelsen deltager?



Hvem gør hvad?



Hvem er tovholder på hvad?

Dorte og Gitte laver en plan
Bestyrelsesmedlemmer melder snarest tilbage om / hvornår de kan hjælpe til

5. Musical


Planen for dagen/aftenen.

Peter præsenterede plan for dagen / aften.



Hvad er der brug for bestyrelsens hjælp til?

Der er brug for bestyrelsen til at tage entre og sælge øl / vand.
Bestyrelsen kommer så meget, og så hurtigt de kan



Hvem gør hvad?

Svend handler ind
Michael laver et lille oplæg om fællesskab og uddelegerer opgaven til nogen, hvis han ikke selv er her til
begge forestillinger.

6. Mødedatoer fastlægges
a) 2. onsdag i hver måned?
Ja fra næste skoleår...
Det vil sige: 7/6, 9/8 uge 32!, skal evt. flyttes til 16/8 ???, 13/9, 11/10, 8/11, 13/12, 10/1, 14/2, 14/3, 11/4.
7. Ting vi skal have styr på inden næste møde.
a) Hvem gør hvad?
Se referat....

8. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.





Forældre som gerne vil hjælpe til dyrskue
Udvalg – oversigt over hvem der sidder i udvalgene.
Bestyrelsen, fokus på fællesskab det næste år.
Arbejdsdag.

9. Evt.
Dorte laver kage / brødliste.

