
       OVERLADE FRISKOLE & 
BØRNEHUS         TRIVSEL & TRYGHED I LEG 

& LÆRING 

Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøde 26. maj 2021  

Tilstede fra bestyrelse: Troels, Nis, Else, Kim, Tanja, Jesper, Tommy, Ditte, Simon og Carina. 

------- 

 

Fraværende fra bestyrelsen: Anne og Mahmoud. 

-------- 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

3. Kort opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde 

3.1. Rengøring: Der er bestilt nye mopper og frremførere fra Stadsing. Aftalen på moppevask er 

opsagt ved Berendsen (Elis). Pedelklubben (og evt. Hilde) overtager vask af mopper (i 

vaskemaskinen i børnehavens kælder) 

4. Meddelelser fra 

1.1. Formand: Intet nyt. 

1.2. Skoleleder: Skoleindskrivning i går 4 piger og en dreng. 

Tilbud fra forskellige aktører på nye forsikringer. 

Tilsynsrapport fra Elin er lagt ind på hjemmesiden. 

Troels skal på kursus i skemalægning i Viggo de næste to dage. 

Ny familie på besøg med 3 børn, som forhåbentlig flytter her til Overlade. 

Næste skoleår er under planlægning. 

1.3. Afdelingsleder: Nyt barn i børnehaven pr. 1/6. 

Møde med Anders Norup og øvrige daginstitutioner i kommunen. Der skal fremover (fra 1/8)  være 

åbningstid på minimum 53 timer om ugen for at sikre det kommunale tilskud. 

Sommerferieplanlægning er i gang. 

1.4. Forældrerepræsentant: Intet nyt. 

1.5. Medarbejderrepræsentant: 9. klasses 2 skriftlige afgangsprøver er overstået. De 

mundtlige prøver (dansk og engelsk) er henholdsvis den 9. og den 14. juni, som Anne og Simon 

fører dem op i. 



 

5. Inkasso-ordning /tilgodehavende skolepenge: De, der skylder skolepenge og slet ikke betaler, bliver 

kontaktet endnu engang inden generalforsamlingen. Troels laver en opsummering på, hvor meget der 

skyldes til næste møde. 

6. Foldere (Ditte): Der er ikke sket noget nyt. Snakken går desuden på at få lavet en ny reklamefilm. Simon 

kender en, der laver reklamefilm, som han vil kontakte. 

7. Rengøring/hovedrengøring (Else): Else er i gang med at lave nye rengøringshold og plan. 

8. Revision af årshjul (fra årshjul):  Januar måned: Indeksregulering af skolepenge. 

9. Gennemgang af kvartalsregnskab for januar, februar og marts v/ kassereren (Fra årshjul): Der er enighed 

om, at vi vil have udfærdiget et halvårsregnskab. 

10. Økonomi opfølgning: Taget over skolekøkkenet er utæt og vi skal tage stilling til, hvad der skal ske. Vi 

har et tilbud på udskiftning af tag. Vi kontakter tilbudsgiver for at høre, hvad prisen vil være i dag. 

11. Planlægning af bestyrelsesmøder for det kommende skoleår (fra årshjul): Else laver nyt møderul. 

Fremover bliver det om onsdagen. 

12. Generalforsamling, herunder nye medlemmer. Pedelklubben stiller borde op, Nis/Tommy laver 

franskbrødsmadder og det er uddelegeret, hvem der kontakter hvem i forbindelse med nye 

medlemmer. 

13. Evt.: Der trænger til at blive ryddet op i fællessalen, også i forhold til evt. udlejning. 

14. Næste møde: Tirsdag den 29. Juni. 

 


