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10. oktober 2018 

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 10. oktober 2018 
 
Afbud: Didde, Dorte, Mette Andersen 
Referent: Dorte 
  
1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde. 
Referatet blev godkendt 
 
2. Orientering: 

a. Formand 
- Vi er blevet tilbudt møbler, men takker nej, da vi har borde og stole. Vi vil 

gerne have garderober, tavler og projektorer. 
 

b. Skoleleder 
- Sonja har inviteret Storkereden med til rejsegilde. 
- Linedancerne har forespurgt på noget lys ned langs den nye bygning – der 

bliver lavet noget lys. 
- Åben skole den 1. november – Dorte og gitte sørger for chips mv. Stine og 6. 

klasse laver mad. Sonja sørger for annonce på Lokaltindblik og 
Vesthimmerlands Folkeblad. Gitte skriver om det til skolegården.  

- Mødet vedr. Skolelukning i Strandby blev aflyst, eleverne er fordelt på andre 
skoler. 

 
c. Kasserer 

- Gennemgang af balance 
- Posten fra sidste bestyrelsesmøde blev forklaret – ekstra indtægter som ikke 

var budgetteret med, cykelsponsorløb, trøjesalg mv. Der er afsat beløb til 
f.eks. kursus til lærerne som ikke er brugt, men som vil blive brugt senere. 

- Ejendomsløn er lidt over budget pga. flere overtimer til Svend end beregnet. 
- SFO er lidt over budget – brugt flere timer til MiniSFO end beregnet.  

 
 

d. Lærer – Marianne 
- Mange tak for den flotte fejring af medarbejdernes dag, flot tale, god ide med 

krukkerne og der var ingen tomme krukker, lækker gave.  
- Emneuge med motion på programmet – dejligt at lave noget anderledes med 

og gøre noget som rammer de elever som er mere kropslige. 
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- Glæder sig til lærerkursus – mangler kun 1 forældre til 2. klasse om 
torsdagen – evt. praktikant. 

 
e. SFO-leder 

- Ingenting 
 

f. Orientering fra udvalg 
PR-udvalg 
- Salg af annoncer, priserne er blevet rettet til. Gitte hjælper Stine med at 

sælge annoncer. 
- Morten kigger på hjemmeside i uge 42. 
- Gitte skriver til ”Skolegården” – emneuge og rejsegilde. 
 

3. Byggeri 
 

- Vi får lånet hjem den 16. okt. til en rente på 0,76 %, afvikles over 10 år. 
- Byggemøde tirsdag – 17 mødte op. Michael og Ulrik er sikre på, at forældrene 

nok skal dukke op til arbejdsweekenderne. 
- Vi vil gerne have faglærte som ”Formand” til byggeweekenderne. 
- Michael har udarbejdet et afkrydsningsskema som forældrene kan udfylde. 

Bliver sendt med ugebrevet ud, når det er blevet rettet til.  
- Byggeri forventes færdigt til vinterferien. 
- Gitte snakker med Kim fra Bondestuen ang. mad. 
- Lærerne tænker over hvilken teknik og hvilke skabe mv. de vil have. 
- Gulvbelægning vi forventer linoleumsplanker som kan renoveres løbende, 

uden at skifte hele gulvet. Gulvbelægning i gangen – lærerne vil gerne have 
noget leg og læring på gulvet.  

- Mulighed for at arbejde ved bordplade ved vinduerne. 
 

4. Rejsegilde  
- Michael sætter fadølsanlæg til torsdag. 
- Ditte varmer pølser og brød. 
- Gitte hjælper med at servere pølser. 
- Ulrik byder velkommen, og sørger for bord. 

 
5. Bus/transport det kommende skoleår 

- Ruten kommer til at ligne den fra dette skoleår. Sonja taler med de nye 
forældre, og snakker med Svend om det er muligt at de kan komme med på 
ruten, ellers får forældrene hurtigt besked hvis det ikke er muligt. 

 
6. Lokalløn 
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- Vil være i bedre tid i år   
- Der udfærdiges oplæg til næste møde. 
- Marianne og Michael mødes inden med et udspil. 
- Lokalløn gælder for alle medarbejdere og ikke kun lærerne. 
- Gerne lave en aftale om en retning som vi vil gå i – så vi ikke skal starte forfra 

hvert år. 
 
 
7. Ting vi skal have styr på inden næste møde. 

- Vedtagelse af budget. 
- Lokalløn. 
- Julefest. 
- Evaluering rejsegilde. 
- Evaluering åben skole. 
- Julefrokost på Bondestuen – Gitte booker. 

 
8. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet. 

- Byggesedler fra Michael 
- Rejsegilde fredag 
- Åben skole 
 

9. Evt. 
- Sonja og Gitte har afholdt møde med Idrætsforeningen og er blevet enige om 

et samarbejde vedr. Klubhus/gymnastiksal. Skolen må bruge klubhuset når 
de vil, og så må de bruge salen til deres hold uden beregning. Læreren skal 
sende en sms til Alice, når de vil bruge det. 
 
 
 
 

 
 


