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13. februar 2020 

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 12. februar 2020 kl. 18.30 

Afbud: Dorte og Ulrik. 

Manglende afbud: Peter Olesen 

 

 

1. Godkendelse af referat 

➢ Godkendt 

 

2. Orientering: 

Formand 

➢ Forespørgsel fra en mor, som har et barn på Løgstør Skole, og barnet er i mistrivsel. 

Hun ønsker at barnet skal gå på Vilsted Friskole, men har ikke økonomisk mulighed 

for at betale skolepenge, og spørger derfor om der er mulighed for friplads. Det 

diskuteres om der skal laves et antal fripladser. Spørgsmålet kommer som punkt på 

dagsordenen i marts måned. 

Skoleleder 

➢ Lærerværelset er landet igen efter januar måned. Revisoren kommer på besøg 

torsdag den 13. februar, og resultatet er blevet lidt større end forventet. Vi har 

halveret vores varmeforbrug fra 2018 – 2019. Der er lavet hul til scenen og der 

mangler kun foldedøren. 

Kasserer 

➢ Intet nyt – afventer regnskab fra Heidi. 

Lærer – Marianne 

➢ Musical er i proces, og rollerne og holdene bliver sat på fredag i uge 7. 

SFO-leder 

➢ Henvendelse fra Storkereden, hvor et barn mangler ligesindede børn og lege med. 

Barnet kommer i SFO’en 3 dage om ugen. Der afholdes fastelavn torsdag i uge 7. 

Uge 11 vil der være spillefri uge i SFO’en, hvor der ikke må bruges skærm. 

Orientering fra udvalg  

➢ Festudvalget har arrangeret ølsmagning i Nibe til festen den 20. marts.  

 

3. Planlægning af generalforsamling og storforældremøde 

➢ 22. april 2020, vi får besøg af SSP og Venid som holder oplæg om bl.a. Færden på 

internettet mv. 

 

4. Planlægning af arbejdsdag i foråret 

➢ Fastsat dato – den 1. fredag i juni. Lærerne kommer med ønsker til opgaver. Der 

laves tovholdere på opgaverne, for at få løst flest mulige opgaver. Der laves 

tilmelding til 1 person som kan fordele folk på de forskellige opgaver.  

 

5. MiniSFO 

    Overblik over antal og hvordan forløbet skal være. 

➢ 7 børn starter i Mini SFO, Mette Liltorp har børnene fra 8.00 – 11.00. 

Informationsmøde for forældre afholdes torsdag i uge 7. Der er ikke minions i 

dagene op til påske og i lejrtur-ugen. 
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6. Ny P-plads 

Hvor langt er vi? 

➢ Den bliver etableret i uge 8 

 

7. Musical 

➢ Det bliver rigtig godt, forældreopgaver fordeles og forestillingerne bliver afholdt 

som vanligt. Der er positiv respons fra omkringliggende skoler til at komme og se 

forestillingen.  

 

8. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet 

➢ Information om dato for arbejdsdag – sæt kryds. 

Information om oplæg til generalforsamling 

Der er plads til nye medlemmer af bestyrelsen 

 

9. Evt. 

➢ Tilbud om at komme til auktionærmøde i SparNord 

Landsmøde d. 25. og 26. april – Line, Mette og Jens vil gerne deltage. 

 

 

 

Gitte havde brød med ☺ 

 

Med venlig hilsen Sonja og Dorte. 


