
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 15.06.2017 

Tilstede fra bestyrelse: 

Anne, Jesper, Lars, Mia, Nis, Pernille, Sussi, Thomas og Troels. Birthe og Carina kom senere. 

 

Fraværende fra bestyrelsen: 

Jan, Kim og Tommy. 

 

Dagsorden: 

1. Dagens sang 

2. Orientering 

3. Budgetopfølgning maj 

4. Børnehuset 

5. Skal vi tiltræde overenskomst på pædagogområdet? 

6. Arbejdslørdage 

7. Forældrerengøring til næste skoleår (se vedhæftede) 

8. Evt. 

9. Næste møde 

 

1. ”Fra Halifax til Spanien” af Fisker Thomas. 

 

2. Overlade Friskole skal være værter ved næste ledermøde i ”De Himmerlandske Friskoler” den 

25.01.2018 fra kl. ca. 15:00 - 22:00. Forslag til indslag/foredrag modtages gerne. Sussis trio kan evt. 

sørge for lidt let underholdning. Bestyrelsen må gerne reservere datoen ift. at varte op.  

Fredag den 16.06.2016 kommer der et filmhold og filmer børnehuset og friskolens børn og 

dagligdag. Optagelserne skal bruges til en reklamefilm for Overlade Friskole og Børnehus. Samme 

dag kommer også Ane-Louise Trip (skolens sekretær) og laver en optagelse til reklame for hendes 

hjemmeside.  

 

3. Kort orientering ved Troels.  

 

4. Kort orientering til bestyrelsen.  

 

5. Troels vil undersøge fordele/ulemper nærmere ved bl.a. Tove Dohn, Dansk Friskoleforening samt 

ved BUPL og FOA. BUPL og FOA kunne med fordel inviteres med til næste bestyrelsesmøde, hvor de 

kan fremlægge deres argumenter.  
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6. Forslag og faste datoer, f.eks.:  

• Sidste lørdag i april – arbejdslørdag 

• Første lørdag i september – arbejdslørdag 

• Uge 26 - hovedrengøring af friskole og børnehus  

Tanken er, at alle forældrepar har pligt til at melde sig til min. én arbejdslørdag eller én dag i uge 

26.  

 

7. Enighed om 7 rengøringshold fremover. Pernille finpudser planen og sender rundt til pr. mail til 

bestyrelsen til endelig godkendelse. Troels sender ud med fredagsbrevet i næste uge.  

 

8. Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune vil fremover yde et årligt tilskud på 75.000 kr. til 

Pensionistforeningen, så de kan leje sig ind i Friskolens lokaler ved fællessalen.  

Pernille laver et forslag til et møderul for hele næste bestyrelses år. Det fremsendes med 

dagsordenen til næste bestyrelsesmøde 

 

9. Næste møde er mandag den 14.08.2017 kl. 19:00, 1. møde med den ny bestyrelse – Nis sørger for 

kage. 

  

 


