Referat bestyrelsesmøde 12. oktober 2016
Til stede er: Jørgen, Bodil, Caroline, Thomas, Lise og Trine
Afbud: Gitte

1. Godkendelse/underskrivning af referat fra sidste møde
2. Valg af referent – Trine er valgt
3. Lise orientere fra skolen:
a) Børn 2017. der står 10 børn på venteliste og der er øvrige interessede børn på vej.
b) Lise har meldt os til Åben skole – fællesdag for alle skoler
c) Garderober i skolen er ved at tage form og det hjælper rigtigt godt på orden i skolen.
d) Lise har indmeldt sig i et netværk af skoleledere i jylland.
4. Tilbagebetaling af lån på skolen:
Der er en konkret tilbagebetalingsdato for, hvornår de lån der blev givet til skolen ved opstart
skal tilbagebetales. En forældre der ikke længere har barn på skolen, har forespurgt om
pengene kan udbetales. Vi vurdere at det ikke skal være i år, men at vi tager det op igen til
næste år.
5. Opfølgning på økonomisk indsigt:
a) Budgettet gennemgåes
b) Dorte udarbejder fremover budgetter til vores bestyrelsesmøder hver 3. md.
c) Jørgen. Lise og Dorte arbejder på budgetter for 32 børn og 36.

6. Opfølgning på Turvogne:
Nicholas har søgt friluftrådet om penge til Natur vogne. Såfremt det lykkes skal vi selv lægge
12.000,-. Forældrerådet spørger forældrene hvorvidt de kan hjælpe.
7. Børn frem mod 2017:

Vi lader forældrerådet og PR gruppen – i samarbejde med Lise, og lave en plan for
efterårets aktiviteter, og de ansvarlige. Vedr. skolens åbeningstider og lukkedtider, så
vurdere vi at vi fortsat ”kopiere” skolernes ferie/fridage plan. Vores åbningstider holder
vi ligeledes fast i. vi holder møde 27. oktober kl 15 – 16:30 (trine indkalder)


Åben skole 3. november 15- 17



Informationsmøde 17. november på skolen 19:30 – 21:00
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Informationsmøde 10. januar på skolen 19:30 – 21:00

8. Vedtægter – vi arbejder videre med det til næste møde
9. Strategi:
Vi mødes i januar – bestyrelse og personale udarbejder en strategi. D. 14 jaunar fra 9 – 13.
10. Næste møde:
Afholdes d. 8. november 19:30 – 21:30
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