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14. december 2018
Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 12. december 2018
Afbud: Michael, Peter O.
Referent: Gitte Greth
1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde.
• Referatet blev godkendt.
2. Orientering:
a) Formand – Status på byggeri. Fredag skal der vandskures, Evan spartler mellem jul og nytår.
Vi er ikke så langt som forventet – gips tog længere tid end beregnet. Det er mange af de samme
som hjælper. Mangler regler, isolering og brædder.
b) Skoleleder – lærerkursus: placering af klasser i lokaler når bygning er færdig og så til sommer
og fra sommer og frem. Der er ønsket bedre plads på lærerværelset og der er lavet en løsning.
Væggen i 7. klasse bliver genoprettet og så bliver der lærerværelse der, og det gamle
lærerværelse bliver forberedelsesrum. Svend laver det der skal laves.
Hjemmeside: Morten, Peter og Sonja samarbejder om at lave den, og håber der snart er grønt
lys for at den kan blive frigivet.
c) Kasserer – Budget til godkendelse
d) Lærer – Thea – Juicene fra boden må ikke bruges til rengøring. Boden mangler nøddemix som
et supplement. Der er indkøbt nye mål til salen – store forventninger til dem.
e) SFO-leder – Ingen henvendelser vedr. pasning i juleferien. Fået nye spring i fritterhaven, er dog
sat væk pga. en skade, som der skal findes en løsning på, at det ikke sker igen (skarpe kanter).
De er meget populære både blandt store og små.
f) Orientering fra udvalg – ingenting.
3. Orientering vedrørende møde med busforældre d. 29. november.
• Der blev udtrykt stor forståelse for de fremmødte forældre. Der blev aftalt, at der til
næste generalforsamling blev lavet et busudvalg bestående af forældre og bestyrelse.
Forskellige løsninger var i spil. Bl.a. noget samkørsel fra Løgstør.
4. Rengøring af salen
• Rengøringsudvalget laver en ny fordeling så sal og køkken kommer på hver gang.
5. Julefest
• Pigegarden kommer og spiller. Ellers er der styr på festen. Vi håber at kunne sælge lidt
opgaver på byggeriet.
6. Ferieplan
• Der er bestemt at der ikke holdes fri Grundlovsdag 2019, og i stedet holder fri den 3.
januar 2020, for ikke at skulle varme skolen op for en dag og så er der weekend.
7. Fastsættelse af skolepenge og SFO-betaling.
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Mini SFO betaler 1810 kr. pr. mdr. Der bliver ikke givet 50% i søskenderabat til børn
med søskende i skolen. De børn som ikke kommer fra Storkereden betaler det samme
som i børnehaven.

8. Godkendelse af budget.
• Vi har hermed godkendt et budget for 2019 med et resultat på + 159.220,88 kr.
9. Evaluering af hest/føl ordning for forældre.
• Forældre er positive overfor hest/føl ordningen. Dorte har formidlet kontakt og ingen har
sagt nej. Der planlægges ud fra rengøringsholdene. Der er forslag om et spørgeskema til
både hest og føl. Dorte og Mette laver spørgeskema.
10. Ting vi skal have styr på inden næste møde.
• Ting fra årshjul. Ny rengøringsplan.
11. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.
• Ferieplan sendes med ud.
12. Evt.
•
•

Der har været en forespørgsel på penge fra et tidligere cykelsponsorløb som var beregnet
til at lave legeplads for. Der er købt mooncars og frugttræer. Efter byggeriet bliver
legepladsen prioriteret.
Der er spurgt hvorfor Morten har lærertitel når han ikke er uddannet lærer. Han har
lærertitel fordi han skal være ansat som lærer på papiret når han underviser på skolen.

13. Resultat af lønforhandlingerne med medarbejderne.

