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Troldbjergvej 4, 9670 Løgstør Tlf. 98676042

Email: mail@vilstedfriskole.dk

3. april 2018
Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 11. april 2018 kl. 18.30
Afbud: Didde, Michael Vittrup
Tilstede: Sonja, Mette B, Mette A, Michael B, Ulrik, Gitte, Peter, Stine og Dorte
Referent: Dorte
Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.
Orientering:

Formand
Intet

Skoleleder
Der er kommet en henvendelse fra en som gerne vil stille op til bestyrelsesvalg.
Planlægning af kommende skoleår er i fuld gang
Lilian fra 6. klasse er stoppet på skolen
Der er kommet en ny elev til kommende O klasse
Kasserer
- Balance
Budgetopfølgning for 1 kvartal blev gennemgået, alt ser rimeligt ud,
Lærer (Stine)
Fredagsfodbold er en kæmpe succes
Skoletrøjer bliver flittigt brugt
Der er skole / hjem samtaler i øjeblikket, og det har indtil videre været gode samtaler,
Der er pt. solgt 90 billetter til mellemgruppen fundraising arrangement.
SFO-leder
Førskolegruppen er kommet rigtig godt i gang.
Personalet i SFOen har været på kursus i konflikthåndtering, og der er opfølgning på
kurset om et stykke tid.
Orientering fra udvalg
Hjemmeside udvalg: Hjemmesiden er stadig ikke vedligeholdt, men Morten er sat på
opgaven, og vil tage sig af det, så snart han får tid.
Pengetanken: De første aktiviteter er afviklet / sat i gang. Der er solgt skoletrøjer, fodbold
er i fuld gang, der afvikles banko d. 29/4, og der skabes ekstra opmærksomhed omkring
indsamling af jern.
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Ny bus

- Seneste nyt
Der bliver lavet tryk på bussen først i næste uge, der skal måske ekstra tryk til derefter.
Det vil vi få Marianne til at se på. Udgangspunktet er stadig, at det gerne må ligne det på
den gamle bus.
Der har været nogle problemer med bussen, som vi skal have sælger til at betale /
udbedre.
Den gamle bus er sat til salg, og skal snart af med pladerne. Vi væbner os med
tålmodighed.
Byggeri

- Hvor er vi i processen?
Der er indhentet to tilbud, som desværre er noget dyrere end forventet, så vi må i gang
med en proces for at rette byggeriet til, så vi har råd til det. Samt intensivere jagten på, at
skaffe ekstra midler til byggeriet.
Stine og Pernille Bagge vil forsøge at sælge reklamer som kan sættes f.eks. på bussen
Michael Bagge vil udarbejde et forslag til, hvordan vi kan bede om private bidrag / lån? –
f.eks ”sælge mursten”
Elevers brug af mobiltelefoner i skoletiden
Sonja fremlagde en præcisering af politikken, som er vedtaget på et lærermøde.
Bestyrelsen tog det til efterretning
Når forældre vælger at tage deres barn/børn ud af skolen for at tage på ferie.

- Et udkast til en informationsskrivelse til forældre udleveres på mødet.
Bestyelsen godkendte skrivelsen uden bemærkninger
Generalforsamling

Ulrik, Mette B og Gitte laver kaffe og sætter borde op.
Valgprocedure gennemgået.
Sonja vil undersøge ved friskoleforeningen hvorvidt kommende O.kl. forældre er valgbare
til bestyrelsen i forældrekreds / skolekreds??
Udover generalforsamlingen har vi 3 punkter på programmet
Orientering om nye tiltag fra næste skoleår
Byggeri
Pengetanken
Møde med revisoren

Der har været et godt møde, revisoren er meget tilfreds og regnskabet ender med et fint
overskud
Godkendelse af regnskabet for 2017

Regnskabet er ikke helt klar til underskrivelse, så det skal ske i forbindelse med
generalforsamlingen
Reklame i biografen i Løgstør

Vores nuværende reklame-aftale udløber med udgangen af april. Skal vi fortsætte?
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1 år mere med uændret reklame: 9.563,- kr.
1 år mere med ændrede billeder: 11.437,50 kr.
1 år mere med hel ny reklame: 17.688,- kr.

Vi vælger, at fortsætte med model nr. 2, Peter vil finde nye billeder
Rengøringsplan

Udsat til næste møde
Deltagelse i dyrskue og byfest i Løgstør?

d. 16/6
vil komme med et oplæg til hvad vi skal bidrage med på næste møde.
Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Michael gennemgik resultaterne. Der er desværre igen en lav deltagelse, vi vil næste år få
skolen til at stå som afsender (fremfor bestyrelsen) for at se, om det kan ”rykke” noget.
Der bliver nævnt kritik af blokfag, som jo er ved at blive ændret.
Der bliver nævnt, at det kan være svært at være ny forældre, at det kan være meget ”vi
plejer”. Sonja vil udarbejde et forslag til hvordan en hest / føl ordning for nye familier
kunne fungere
Ellers overordnet tilfredshed
Musical d. 24/5

Eleverne har valgt hold, og manuskriptet er færdigt. Aftenens form vil i høj grad ligne det
fra sidste år. Vi aftaler de sidste detaljer på næste møde
Ting vi skal have styr på inden næste møde.

Intet

Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.

Generalforsamling
Dyrskue 16/6 – hjælpere søges
Ny reklame i biograf
Bussen er ved at blive udsmykket
Evt.

intet

