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Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 11. december 2020 kl. 17.30 

 

Afbud: Andreas 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet godkendt 

 

2. Orientering: 

Formand 

Der har været en forældrehenvendelse vedr. morgenmad til forældre rengøring. Foreløbig vil der 

ikke serveres morgenmad/rundstykker pga. coronasituationen. 

Skoleleder 

Der er modtaget tilskud fra støtteforeningen, som betyder at der bl.a. indkøbes et antal iPads til 

SFOen. 

Ift. Rengøring; Det er helt ok at nogle forældre vælger at komme fredag eftermiddag for at gøre 

rent, bare det ikke er alt for tidligt. Eleverne skal have fri fra undervisningen og SFO-børnene 

skal have mulighed for at benytte gym.salen. Det besluttes at skolen er åben for rengøring fredage 

fra kl. 15.00 (SFO fra kl. 16.00) 

Når måtten i køkkenet smides udenfor døren (op mod storkereden) - så husk at få måtten ind igen! 

Revisor efterspørger dato for generalforsamling - det besluttes at dato for genralforsamling bliver 

den 21. april 2021. 

Karstens medhjælperjob er blevet forlænget til april. 

Der har været henvendelser fra mulige nye familier. 

En elev udmeldt - eleven begynder på Ranum skole.    

Kasserer 

Budgettet ser fint ud. 

Lærer - MLJ 

Personalet på VF venter på bedre tider, og at alt bliver som det var engang. Alle de større 

arrangementer savnes - de var/er med til at hive energien op. 

SFO-leder  

Der var BIO-tur i onsdags, SFO-børnene så ”Malous jul” i Aars Biograf. Det var en rigtig god tur 

og god film. 

På onsdag er der julehygge. 

Et barn tilmeldt pasning i julen. 

Ønske ift rengøring: Vinduer pudses indvendig da der er frygtelig meget jule-vinduesmaling på. 

Fra januar søsættes nye tiltag i form af faste aktiviteter 3 dage om ugen.  

Orientering fra udvalg 

Peter tjekker op på fodboldmål. 
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3. Budget 2021 

Sonja gennemgår budgettet. Budgettet er med på næste bestyrelsesmøde til godkendelse. 

 

4. Renoveringsplan 

Revisoren efterspørger en plan for renovering og rækkefølge af diverse projekter. Der udarbejdes en 

prioriteringsliste som gennemgåes på næste møde, jens er tovholder på dette. 

Forskolens fremtid drøftes og er ikke færdigdiskuteret. Det vil blive et punkt på et bestyrelsesmøde 

på et senere tidspunkt.  

 

5. Minions 

Sonja informerer om planen for Minions og Storkeredens ønsker ift. kommende Minions april 2021. 

 

6. Nyt fra bestyrelses til ugebrevet 

Der er fastlagt dato for generalforsamling 2021 

 

7. Evt. 

 

Herefter Julefrokost 

 

 

Med venlig hilsen Sonja og Dorte. 


