Referat bestyrelsesmøde 19. april 2017
Til stede er: Jørgen, Bodil, Caroline, Thomas, Gitte, Lise og Trine

1. Godkendelse/underskrivning af referat fra sidste møde d. 6. april 2017.
2. Valg af referent – Trine er valgt
3. Info fra Lise om skolen:


Opfølgning på forældre indbetaling for kommende børn. Vi ser på det 1. maj, og herefter
kontaktes de forældre som endnu ikke har betalt. Lise melder ud efter d. 1 maj til bestyrelsen,
og herefter tager vi en dialiog via Facebook hvorledes vi takler situationen.



Retningslinjer for kommunikation på FB-siderne – Status på det oplæg som Lise laver og som
forældrene kan arbejde videre med på forældremødet d. 26. april. Lise har bedt Gitte og Gro
om at fortsætte det videre arbejde, og det forventes færdigt om 14 dage.
Sponsorat til naturvogne – Caroline følger op med Irene om der er kommet penge ind.
Trivselsprojekt med kaniner og bure er godt i gang.




4. Strategi – alle har læst igennem og vi vender strategierne på mødet før godkendelse.
Blev talt igennem og godekendt med underskrift.
5. Udkast til brev til kommunen fra Caroline – skal gennemlæses inden mødet og herefter godkendes
Blev gennemgået og Caroline retter brevet yderligere til. Caroline sender brevet til direktør og rådmand
for Børn og unge den 20. april 2017.
6. Status på økonomi omkring tilførsel af kræfter i komfritteren:
Økonomien ser positiv ud, også fremadrettet. Vi vælger derfor at godkende en ansættelse af ny
pædagog pr. 1. juni. 2017 – en ansættelse på 32 timer i første omgang.
7. Forberedelse af generalforsamling 4. maj:


Trine følger op på hvem der er på valg osv.



Vi vælger at sætte fokus på skolekredsen til generalforsamlingen, og der oprettes en side på
hjemmesiden der omhandler det.
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8. Håndtering af indflytning i NYE.
 Jørgen har styrpinden og Thomas hjælper til.
9. Næste møde:
Efter generalforsamlingen beslutter den nye bestyrelse hvornår man mødes og konstitueres.

2

