
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 11.10.2017 

Tilstede fra bestyrelse: 

Lene, Lone, Lars, Mia, Tommy, Troels, Pernille, Anne og Nis 

 

Fraværende fra bestyrelsen: 

Carina, Thomas 

 

Dagsorden: 

1. Dagens sang 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

3. Troels punkt 

4. Lones punkt 

5. Opfølgning på budget og økonomi (udgik på sidste møde) 

6. Personale-/bestyrelsesaften 

7. Madordning i børnehuset, godkendelse af mad- og måltidspolitik (se vedhæftede pdf) 

8. Klippekort til børnehuset 

9. Kørsel i skolegården 

10. NT køreplan (se vedhæftede pdf) 

11. Inspirationskatalog fra Dansk Friskoleforening til ”lyttemøder” ifm. kommunalvalget (se 

vedhæftede pdf) 

12. Nøgler og nøglechip til bestyrelsesmedlemmer 

13. Dato for indvielse af pensionistforeningens lokaler 

14. Forsikringstilbud (se vedhæftede pdf) 

15. Evt. 

16. Næste møde  
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1. ”Under stjernerne på himlen” af Tommy Seebach. 

2. Referat fra den 12.09.2017 godkendes.  

3. Troels orienterer: 

• Der har på det sidste været et par fremvisninger af friskolen og børnehuset til interesserede 

forældrepar og børn.  

• Vores PPR-psykolog Tinna Jørgensen er gået på barsel, i hendes fravær er vi tilknyttet PPR-

psykolog Sanne Holst. 

• Den 07.12.2017 lægger friskolen lokaler til ”Dialogmøde”, se evt. mere her: 

https://www.friskoler.dk/kurser-og-

arrangementer/kursus/calendar/2017/12/07/event/tx_cal_phpicalendar/dialogmoeder-

2017-3/  

• Den 07.12.2017 lægger friskolen desuden også lokaler til netværksmøde i De 

Himmerlandske Friskoler. 

• Den 25.01.2018 lægger friskolen lokaler til ”inspirations dag” for personalet, arrangeret af 

De Himmerlandske Friskoler. Professor Dion Sommer fra Aarhus Universitet holder foredrag, 

læs evt. mere her: 

https://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/nyheder/professor_dion_sommer_fastslaa

r_boern_tager_skade_af_tidlig_laering?opendocument  

• LUKKET PUNKT 

• Den 11.10.20017 har friskolen haft besøg af TV2, som filmede til et oplæg om 

kommunalvalget/skolelukninger, det sendes til november, når de vesthimmerlandske 

politikere skal debattere på TV2 Nord. 

4. Lone orienterer: 

• Der har været afholdt forældremøde i Børnehuset, en god aften med ros til personalet.  

• Der har været afholdt forældrekaffe med optræden af de dygtige børn.  

• Der har været afholdt ”Bytte-Lego-kort-dag”, et velbesøgt og godt arrangement arrangeret 

af forældrerådet i børnehuset.  

5. Kort orientering ved Troels:  

• Underskud på 140.000 kr. er nu på 70.000 kr. 

• Den sidste løn til både Sussi og Jannie er udbetalt. 

• Ønske om at Ane-Louise fremover til hvert bestyrelsesmøde trække nogle få nøgletal, som 

sættes i et søjlediagram, så bestyrelsen får et hurtigt og overskueligt overblik over 

økonomien. Pernille får dette tilsendt og vedhæfter det den kommende dagsorden.  

Nis gør status over byggeprojektet ifm. ombygningen af pensionistklubbens lokaler. Der var 

budgetteret med 125.000 kr., men det ser ud til at prisen kommer til at lande på ca. 90.000 kr. alt i 

alt.  

Forslag om gave til pensionistklubben ifm. indvielsen af de nye lokaler. Afholdes fredag den 

09.03.2018. Tænkt som en fælles evaluerings- og visionsaften for bestyrelse og personale. Sættes 

desuden på som punkt til bestyrelsesmøde i januar 2018 ift. planlægning.   

6. Troels forhører sig ved personalet, hvornår det passer dem bedst, og endelig dato besluttes p 

næste møde. 

7. Det udsendte forslag til en madpolitik i børnehuset godkendes.  

Børnehuset foreslår en ugentlig maddag i børnehaven, som kan tilkøbes af forældre.  

Pris: 20 kr./barn/uge, på års basis 940 kr. (20 kr. x 47 uger).  

Afregning ifm. opkrævning af øvrige madordninger.  

8. Fremover skal SFO-børn, som ikke betaler for et heldagsmodul, betale for at benytte SFO-tilbud ifm. 

ferieperioder.  

https://www.friskoler.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/calendar/2017/12/07/event/tx_cal_phpicalendar/dialogmoeder-2017-3/
https://www.friskoler.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/calendar/2017/12/07/event/tx_cal_phpicalendar/dialogmoeder-2017-3/
https://www.friskoler.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/calendar/2017/12/07/event/tx_cal_phpicalendar/dialogmoeder-2017-3/
https://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/nyheder/professor_dion_sommer_fastslaar_boern_tager_skade_af_tidlig_laering?opendocument
https://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/nyheder/professor_dion_sommer_fastslaar_boern_tager_skade_af_tidlig_laering?opendocument
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Der indføres derfor et 10-turs klippekort af 500 kr. (50 kr./klip). 

1 klip = morgenmodul eller eftermiddagsmodul. Pasning hele dagen = 2 klip. 

Pris: 100 kr./dag, på ugebasis 500 kr.  

9. Der er kørsel forbudt i skolegården på hverdage mellem kl. 08:00-16:30 (varekørsel undtaget). Nis 

får lavet et skilt.  

10. Bestyrelsen indleverer ikke forslag/ønsker, men forældre er velkomne til at indgive deres ønsker 

via: http://www.vesthimmerland.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/forslag-til-aendring-af-

buskoereplaner/  

11. Friskolen takker nej denne gang, der er ikke tid nok til at arrangere.  

12. Kun personalet, nuværende bestyrelsesmedlemmer, hallens bestyrelse og trænere har en nøgle og 

kodebrik. Troels får lavet en udleveringsblanket, som fremover bruges ved nøgleudlevering.  

13. Forslag om indvielse den 24.11.2017 kl. 15:00 med kaffe og kage. Lars tjekker med 

pensionistforeningen, om dagen passer.  

14. Enighed om at takke ja til tilbud fra Willis.  

15. Evt. 

• Troels har holdt møde med Kristian og Bodil fra hallens bestyrelse vedr. leje, fremover 

betaler vi leje for 300 timer/året.  

• Pedelklubben og græsslåningsholdet takkes for deres indsats gennem året med en 

inspirationstur til Blære Friskole efterfulgt af traktement på Næsbydale Badehotel.  

• Lars orienterer om den kommende betaling af leje for pensionistklubbens lokaler.  

• Friskolen afholder ikke ”Åben skole” den 02.11.2017, de sidste par år har der ikke været 

besøgende.  

• Der skal laves en folder til friskolen i stil med børnehusets. Pernille får opgaven.  

• Kort orientering ved debat om forældrerengøring ved gårsdagens forældremøde.  

• Karl Kristian laver lys og el på Dennis traktor.  

16. Næste møde er den 16.11.2017, Lone skal have kage med.  

 

 

http://www.vesthimmerland.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/forslag-til-aendring-af-buskoereplaner/
http://www.vesthimmerland.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/forslag-til-aendring-af-buskoereplaner/

