
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 23.05.2017 

Tilstede fra bestyrelse: 

Carina, Jesper, Lars, Mia, Nis, Pernille, Sussi, Thomas, Tommy og Troels 

 

Fraværende fra bestyrelsen: 

Anne, Birthe, Jan og Kim 

 

Dagsorden: 

1. Dagens sang 

2. Orientering  

3. Budgetopfølgning april 

4. Skal vi tiltræde overenskomst på pædagogområdet? 

5. Fraværspolitik (se vedhæftede) 

6. Situationen i Børnehuset (lukket punkt) 

7. Ansættelse af musiklærer m.m. 

8. Byfest 2017 

9. Arbejdslørdage 

10. Forældrerengøring til næste skoleår (se vedhæftede) 

11. Evt. 

12. Næste møde torsdag den 15.06.2017, sidste møde inden sommerferien – Mia sørger for mad og 

drikke 😊  

 

1. Udgår. 

2. Orientering om storemellems tur til Bornholm samt lille- og lillemellems lejrtur til ”Over Koen”. 

3. Troels og Sussi orientering om budgettet og hvilke tiltag, der er truffet i den forbindelse.  

4. Tages op på næste møde.  

5. Godkendt.  

6. Var med som en del af pkt. 3. 

7. Der indkaldes til samtale med Holger, som er uddannet musiklærer og tidligere har været ansat i 

AKT-regi på Overlade Skole.  

8. Friskolen og Børnehuset har en lille stand i teltet, Lars har lovet at passe denne. Pernille laver 

plancher til ophæng og sørger for tilmeldingssedler til skolekredsen.  

9. Tages op på næste møde. 

10. Tages op på næste møde.  

Pernille udarbejder forslag til både 7 og 8 rengøringshold.  

Bør vi tænke på ”dagbøder” til forældre, som ikke møder op? 

11. Ifølge vores sponsoraftale med OK Benzin, skal vi mandag den 29.05.2017 stå I Brugsen og hjælpe 

folk med at få deres kort sat op til denne aftale. Mia og Pernille er klar fra kl. 15:30. 
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12. Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 15.06.2017 kl. 16:00. Vi mødes på havnen og tager en 

tur ud med Troels båd. Efterfølgende spisning på Café K, Mia sørger for reservation.  

Læs mere om Café K her: http://www.cafek-hobro.dk/  

 

Referatet er den 15.06.2017 godkendt af: 

 

http://www.cafek-hobro.dk/

