Vilsted Friskole

Troldbjergvej 4, 9670 Løgstør Tlf. 98676042

Email: mail@vilstedfriskole.dk

25. april 2018
Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 9. maj 2018 kl. 18.30
Tilstede: Peter, Michael, Didde, Mette, Sonja, Ulrik, Gitte, Peter
Afbud: Mette

1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt

2. Orientering:

a. Formand
Beslutning om optagelse af lån på 1.000.000 kr. i kommunekredit med en rente på 1% og med
en løbetid på 10 år.
Vi holder et ekstraordinært bestyrelsesmøde, for at få formalia omkring optagelse af lån på plads
-

b. Skoleleder
Fagfordeling og skema til næste skoleår er på plads
Det er foregået meget gnidningsfrit.
Der er gjort klar til musical i næste uge
Der er sendt skemaer ud til forældrene til underskrivelse i forbindelse med den nye persondatalov.

c. Kasserer
Balance – ser fint ud, vi er på budget

d. Lærer
Der er sat op til musical i går
Peter og Mette har været på rekognoscering i Thyborøn, hvor lillegruppen skal på lejr
Mette, Sonja og Peter har været på årsmøde i friskoleforeningen.- en rigtig god oplevelse.

e. SFO-leder
Tilmelding til sommerferie pasning sendes ud efter lejrskole (så sent som muligt)
Der er blevet ryddet op og smidt ud, og der er nu et ønske om nye bord / bænkesæt – Gitte undersøger
hvad de koster, og om der måske er nogle der vil
Der har været en henvendelse fra en familie, som har haft en dårlig oplevelse med feriepasning i
børnehaven. Vi opfordrer Sonja og Mette til at indkalde dem til et møde, for at få drøftet situationen.

f. Orientering fra udvalg
Nedsættelse af nye udvalg
-

Rengøringsudvalg: Dorte og Didde
Vedligeholdelsesudvalget Peter, Ulrik, Mette
Pr udvalg / hjemmeside Gitte, Sonja, Peter,
Pengetanken: Dorte, Gitte, Kasper, Marianne
Byggeudvalg: Ulrik, Peter, Michael, Sonja, Marianne

Byggeudvalg:
Michael præsenterede et nyt budget for byggeriet,
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Pengetanken:
Der er indtil videre indsamlet… eller lavet indsamlingstiltag for ca. 30.000
Gitte tager fat i støtteforeningen, for at få donationer fra den kreds de har kontakt til.
Der er en henvendelse fra ”væksthuset”, om at vi kan få overskuddet af salget i en uge, hvis vi bidrager
med noget arbejdskraft. – Gitte prøver lige at vende det med ”Hood blomster”

3. Evaluering af generalforsamlingen

Generalforsamlingen blev afviklet rigtig fint, til næste år lidt mere uddybende omkring regnskabet
Godt at det er i forbindelse med et ”storforældremøde”
Efter fremlæggelse af oplæg til storforældremødet, er det en god ide med en lille pause inden
spørgsmålsrunde.
Bestyrelsen ser nu således ud
Didde: Forældrekreds (valgt 2017)
Gitte: Forældrekreds (valgt 2017)
Michael: Skolekreds (Valgt 2017)
Dorte: Forældrekreds (valgt 2018)
Ulrik: forældrekreds (valgt 2018)
Mette: skolekreds (valgt 2018)
Peter: skolekreds (valgt 2018)

4. Nedsættelse af udvalg til gennemgang af vedtægterne.

Peter og Michael tager sig af det

5. Fundraising til byggeri.
Se under ”pengetanken

6. Etablering af forældre-hest/føl par.
Dorte modtager en liste fra Sonja, og tager kontakt til folk der måske gerne vil være hest for 2 følpar.
Dorte udarbejder forslag til hvad et sådant samarbejde kan indebære.

7. Udarbejdelse af rengøringsplan.
- Peter som tovholder i stedet for Morten Bøge.
Rengøringsudvalget udarbejder en plan. – (vi skal tænke på, at der skal gøres rent i SFO i sommerferien)

8. Fastsættelse af mødedatoer.

2. onsdag måneden undtagen august, hvor det holdes I uge 33
Dorte laver kageliste.
Generalforsamling d. 24/4 2019 kl. 19

9. Gennemgang af årshjulet (kopi udlevere på mødet).
Årshjulet blev rettet til…

10. Deltagelse i dyrskue og byfest i Løgstør.
To reklamesøjler f.eks. med byggeri og 9. klasse. – (Peter)
Pop corn og tatoveringer (Peter)
Billeder fra Hans Hansen
Elever skal komme i friskoletrøjer
Infohæfter til uddeling (Sonja)
Aktiviteter med emnet ”byggeri” (klodsmajor, bygge med klodser el. lign.) (Peter)
Bålfad med skumfiduser, kul, grilspyd… (Didde)
Arbejdsplan (Gitte)
Opsætning ( Michael)
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11. Musical

Gitte tager kontakt til et par stykker, for at skaffe en hoppeborg til arrangementet
Bestyrelsen skal sørge for salg af entre / og salg i ”osten”. (arbejdsplan – Dorte)
Storegruppen skal sørge for kaffe og kage.
”Byen” bliver inviteret til generalprøven

12. Ting vi skal have styr på inden næste møde.
Intet.. – udover de ting som er nævnt i referatet

13. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.
Dyrskue
Hest / føl

14. Evt.
Biobilletter til udlodning i ”pengetanken”

