Vilsted Friskole
Troldbjergvej 4, 9670 Løgstør Tlf. 98676042

Email: mail@vilstedfriskole.dk

25. marts 2019
Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 13. marts 2019 kl. 18.30
Afbud: Ulrik, Didde og Dorte.
1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde.
Manglede referat fra sidste gang.
2. Orientering:
a. Formand
Valg til repræsentantskab hos Eniig – Vi stemmer på Hans Jørgen Greth.
Friskolefakta – valgpakke, tages med på Forårsmesse i weekenden.
b. Skoleleder
Ved ikke hvornår Mette A. kommer tilbage – Peter overtager ledelsesansvar for SFO indtil
Mette A. er tilbage. Mette L. tager Mini-SFO, og der mangler 1 mand. Helle går på fuldtid
og Mathias kommer 2 dage om ugen. Sarah og Nanna dækker ind i SFO. Mette L. bliver
ansat af Storkereden mens hun har Mini-SFO.
En del henvendelser fra forældre der gerne vil have deres barn indskrevet lige nu i 2. klasse.
Der er på nuværende 22 elever i 2. klasse, elev kommer på venteliste. Der er et søskendepar
som gerne vil ind i 0. klasse og 4. klasse, vi mangler endeligt svar – og der er plads til dem i
klasserne.
Revisor på besøg – meget tilfreds. Revisor kommer på besøg en dag omkring næste
bestyrelsesmøde.
c. Kasserer
Der er fokus på udestående betalinger.
d. Lærer – Kasper – udskiftet med Marianne
Vi er landet efter musicalen og glæder sig til at flytte i den nye bygning.
e. SFO-leder
Navne til bygninger og rum – der tænkes over det.
f. Orientering fra udvalg
PR- fortsætter med at sende ind til ”Skolegården”.
3. Byggeri
Der er skal slibes og spartles gulv – Christian Agesen er tovholder. Der er bestilt gulv, som
kommer fredag og lægges lørdag. Løse måtter – find ud af hvad det skal være.
Skolegård – Asger kommer med oplæg inden næste bestyrelsesmøde. Nabo irriteret over at der
er bygget for højt mm. Michael har snakket med nabo om hegn – og forslag om køb af huset.
Pudsning af sokkel – Steffen.
Indflytning forventes uge 15.
4. Reklamer
- Status på solgte reklamer i forbindelse med byggeriet. – ikke så mange solgte reklamer.
- Hvor placeres reklamerne? – vides ikke endnu.
Gitte snakker med Stine omkring deadline for sponsorstøtte.
5. Legepladser
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- Svævebane
- Sandkasser/faldsand
Svævebanepæle skal skiftes – Gitte snakker med Jørn Bloch.
Sand i sandkasse – gerne faldsand – sandkasse påtænkes at blive flyttet ned i Fritterhaven.
Ønske om vedligeholdelsesplan – Michael kan lave plan og Svend kan få glæde af planen.
6. Timefordeling i det kommende skoleår
Den nye struktur gør at timetallet ændrer sig – se udleveret skema. Vi ligger under folkeskolens
tal pga. mindre undervisningstid.
7. Busrute
- Herunder mødetid om morgenen.
Kan kortes af med 10 minutter, oplæg til ny busrute – og få bindinger fremadrettet.
8. Voksen-hest/føl par
Næste gang
9. Forårsmesse
Sætte resterende billetter på facebook til udlevering til forældre.
Vi er dækket ind med bemanding, og der er styr på udsmykning.
10. Generalforsamling og storforældremøde
- Valg af tilsynsførende. Elin vil gerne vælges igen. – Vi vil gerne have Elin igen.
- Indkaldelse – Sonja sørger for indkaldelse
- Bent Hansen kommer kl. 19.30 og holder foredrag i 45-60 minutter om det Grundtvig/koldske.
Michael og Didde vil gerne træde ud af bestyrelsen.
Michael peger på Dorte som ny formand.
11.Evaluering af musical
Flot kulisse, flot musical.
Bar – fremadrettet sætter lærerne forældre på til opgaven, for at det ikke er bestyrelsen der
hænger på den.
12. Hjertestarter
Gitte snakker med Jørn Bloch ang. service og hvor tit det bliver lavet.
13. Ting vi skal have styr på inden næste møde.
Reklamer
Parkering
Vedtægtsændringer
Skolegård
Hest/føl voksne.
14. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.
Vi er ved at lægge gulv
Plan for hvordan skolegården skal se ud
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Billetter til Forårsmesse
Generalforsamling
15. Evt.
Gitte snakker med Peer Greth vedr. trappetrin ved Gimle/Byens Hus.
Didde har brød med☺
Med venlig hilsen Sonja og Michael

