
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 27.06.2016 

Tilstede: 
Pernille, Nis, Kim, Troels, Lars, Carina, Jesper, Jan og Thomas 
 
Fraværende: 
Mia, Sussi 
  
Dagsorden: 

1. Siden sidst 
2. Anmodning om orlov fra formanden  
3. Økonomi 
4. Meddelelser 
5. Møde med Overlade Kulturcenter 
6. Henvendelse fra kirken  
7. Information fra Troels og Sussi 
8. Generalforsamling tirsdag den 28.06.2016 
9. Planlægning af 1. skoledag 
10. Blanketter, hvor mange har vi modtaget retur? Disse skal sendes til forvaltning i Aalestrup. 
11. Opfølgning på pkt. 9 fra sidste møde – ”Mere info til forældre, der endnu ikke har tilmeldt deres 

børn i daginstitution”. 
12. Navn til Børnehuset, skal vi sætte noget konkret i gang? 
13. Krav til skolens hjemmeside 
14. Kursus i Middelfart den 29.06.2016 
15. Køb af bygninger 
16. Evt. 
17. Næste møde 
 

1. Borgerlån 230.000 kr. + borgergaver 97.700 kr. = i alt 327.700 kr. indsamlet. 
 
Vuggestue = 5 børn 
Børnehave = 10 børn 
Skolen = 42 børn 
 

2. Mia har bedt om orlov. Vi imødekommer hendes ønske, og Nis overtager formandsposten i den 
næste måneds tid.  
 

3. Med 5 skolelever meldt ud, skal økonomien revideres igen.  

Den manglende pædagogstilling udfyldes ikke p.t.  
Carina kontakter banken, når revisor har sendt et tilrettet budget.  
Der ”mangler” stadig tilmeldinger fra børnehavebørn, skal der gøre mere aktiv reklame? 
 

4. Vi skal betale for leje af sløjdlokalet, 16.000 kr. årligt, som så skal modregnes med pensionisternes 
brug af skolen og leje af lokale, så det kommer til at gå lige op. 
Der regnes med brug af hallen til skole og børnehus med et gennemsnit på 2,5 time dagligt. 
Timetallet revideres efter 1 år. Lejetakst på ca. 130 k0/.t. (angivet af kommunen).   
Ift. græsslåning er der lagt op til 50/50-ordning med hallen. 
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5. Kirken har tilbudt friskolen de gamle hynder fra kirkebænkene, 20 stk. Vi siger ja tak. Troels tager 
kontakt til Edgar.  
 

6. Børnehuset starter onsdag den 03.08.2016, hvorfor der ikke er pasning af børn mandag og tirsdag, 
da børnehuset skal gøres klar.  

 

Alle computere nulstilles i uge 30. Nis finder ud af, om der en computer klar til Sussi.  
 
Åbningstider i SFO og børnehus: 

 Man.–tors.: kl. 06.15 til kl. 16.30 

 Fre.: Kl. 06.15 til kl. 16.00.  

 

Der skal indhentes børneattest på alle ansatte, sekretær klarer dette.  
 
Der skal afholdes individuelle lønforhandling med alle ansatte i børnehave, Nis eller Carina deltager 
som repræsentant for bestyrelsen.  
 
Troels har lavet forslag til skoleskema, dette præsenteres for lærer efter generalforsamlingen og 
sendes ud til forældre hurtigst muligt derefter.   
 

7. Ekstraordinær generalforsamling den 28.06.2016, der mangler en dirigent. Lars finder en kandidat. 
  

8. 1. skoledag onsdag den 10.08.2016 kl. 09.00.  
 

Vi laver et lærrede, hvor børnene i børnehus og friskole kan sættes der håndaftryk med akrylfarve. 

 
Foreløbigt program:  

 Kl. 09.00 mødes alle i biblioteket til fælles velkomst, fællessang og fortælling v/Troels.  

 Kl. 09.30 alle børn ud i klasserne, hvor forældrene er velkomne til at deltage. 

 Kl. 10.30 Fælles kaffe og boller samt fællessang.  

 Kl. 11.00 Farvel og på gensyn i morgen.  

 
Pernille og Carina bager boller i uge 29.  
 
Heidi får fat i et lærred og akrylfarve.  
 

9. Vi har fået nogle ind, men slet ikke alle. Der sendes en reminder ud via mail og FB.  
 

10. Vi tager kontakt til de forældre, som vi ved, der ikke har meldt børn ind endnu. Desuden opslag på 
FB, som Troels vil lave. 
  

11. 5 bud på navn til børnehuset lægges til afstemning på FB, frist til næste bestyrelsesmøde. 

  

12. Vi hører mere om det onsdag i Middelfart. På friskoleforeningens hjemmeside er der en linksamling 
med en liste over de ting, der skal være der. 

  

13. Vi mødes onsdag morgen kl. 07.15 på skolens p-plads. Pernille tager kaffe med. 
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14. Det vedtages på aftenens bestyrelsesmøde, at Overlade Friskole køber bygningen beliggende 
Skolegade 3-5-7 af Vesthimmerlands Kommune til en pris af 1.000.000 kr., som finansieres ved et 
25-årigt lån i kommunekredit. Ejendommen overtages fri for gældshæftelse af nogen art. 

 

15. Vaccinationsdag, ønske om at låne et lokale den 04.10.2016, det får de lov til.   

 

Nis og Kristian har været til møde på kommunekontoret. Der kommer ingen brandadskillelse nu, 
men det står i købskontrakten, at kommunen laver denne og betaler for den, hvis der kommer et 
krav.  
 
Alt AKT-inventar fjernes i denne uge. Alt hvad der er tilbage kan vi tage, ellers lader vi det bare stå.  
 
Legeplads og hegn i Snøvsens lokaler er vores, hvis vi vil have det.  
 
Overdragelse er den 18.07.2016, men vi har lov til være på skolen fra den 01.07.2016.  
 
Forsikringer skal være på plads til denne dag, og forsikringssum hæves til 5 mio. kr.  
 
Troels laver kalender for det kommende skoleår ift. ferier. Troels sender til Pernille, som lægger det 
på hjemmesiden.  

 
Tommy, sendt en mail omkring tilbud ift. IT, tilbuddet lyder på  40.000 kr., men kan måske blive 
mindre.  
 
Sekretær får adgang til netbank ift. betaling af regninger, Troels godkender alle regninger først.  
 
Støtteforeningen ønsker at arrangere 3-4 spis sammen aftner årligt. De vil gerne servere en 
Overlade vin til disse, og det gives der lov til.  
 
Bestilling af materialer ifm. klargøring af friskolen bestilles gennem Bygma. Thomas er tovholder.  
 

16. Næste møde aftales til den 02.08.2016 kl. 19.00 på Overlade Friskole. 

 

 

  


