Bestyrelsesmøde

Blære Friskole & Børnehus, mandag d. 10. februar kl. 18.30

Dagsorden

1. Underskrift af og gennemgang af ”to do” punkter fra
referat
Mappe med aftalerne for matriklen (Lotte) - er i gang
Selvstændigt olieregnskab for ”Det gule hus” (Hornshyld
leverer) – Christian - Per spørger Hornshyld
Evt. leasing af varmepumpe (Per) – finanseringsmulighed af varmepumpe, der koster 160.000 eks
moms, 0 kr. i udbetaling et andet bud fra SGreen som mulighed. De inviteres til at give en pris til
sammenligning. Det sendes videre til Georg.
Hjemmeside – fotoopdatering – Irene og Heidi mangler (Stine sender fotos til Christian)+ tjek af
stillingsbetegnelser (Lotte) ER gjort!
Betegnelse på kommunens hjemmeside – vi står som LBO (Lotte ringer til dem) - det skulle være
rettet. Opdager nogen, der stadigvæk er fejl, så sig det endelig.
Falckkasse indkøb (Anne-Cathrine) er bestilt
Lille film som reklame for før-skolebørn (Stine spørger Stefan om hjælp) - Ida vil gerne gøre det som
en del af 8. klasse
Lille skriv til indskolingens forældre, så de ved, hvad der sker (Lotte) Lotte orienterer løbende
Pris for reklame i biograf (Mette) – Tilbud er rekvireret og videregiver til PR-udvalg
Annonce for vuggestue med foto og tekst (Anja og Stine) – Brian lægger det i første omgang på FB
- de er godt i gang
PR-udvalg finder ud af deltagelse forårsmessen – det gør vi d. 21. og 22. marts - forældredeltagelse
Forårsmessens datoer meldes ud til personalet i skole og Børnehus. (Anja og Stina) – er gjort
Dræn og stampning af cykelbanen (Anne snakker med legepladsudvalg) – de har styr på det
Administrationssystem-opdatering (Lena) – møde aftalt
2. Update
 Generel update
Lotte: Det går generelt godt. Dejligt med Dorthe.
Ny dreng i 3. klasse med prøveopstart efter vinterferien
 Hvad er der i ”pipelinen” mht. PR
Forårsmesse + indbydelse til sponsorfilm
Snak for personalets brug af facebook – balance mellem brug af mobil i en god situation og
reklameværdien
 Økonomi. Seneste nyt
Ordinær revision for et par uger siden. Irene, Lotte og Per tager et ekstra møde med
revisoren for at undgå ekstra regning dette år.
 Andet
Per deltager i formandsmøde i Blære d. 1. marts 9 - 12
3. Status i Børnehuset
 Velkommen til Dorte



Dejlig velkomst. Jævnlige samtaler med personaler. Mange ansøgninger til
pædagogstillingen.
Her og nu situation, samt tanker om fremtiden
Ny indmelding af barn i børnehaven
Dorthes rolle i lederteamet: den daglige ledelse af børnehuset, MUS, mødeplaner, børnenes
udvikling, samarbejde med forældre og personale i Børnehuset.
Lottes rolle i lederteamet: det samme på skolesiden
Fælles; den pædagogiske linje, budget, PR, AMR, ledermøder/årshjul
Månedshjul i årshjul – generelle forsøg på at være på forkant. – Formålsparagraf: ”Hvorfor
holder vi dette møde??”

4. Planlægning af generalforsamling
 Hvordan skal den foregå? Evaluering fra sidste år
Ingen spisning, da der stort set ingen fremmødte var. Det kunne kobles op på et andet
arrangement. I år kan dato ikke ændres, men tidspunkt rykkes til 19.00, hvor støtteforening
starter med deres generalforsamling inden Skole og Børnehus´ generalforsamling.
 Hvem gør hvad
Indkaldelse på facebook – husk støtteforeningens generalforsamling også skal nævnes. De
enkelte medlemmer, der ikke er på intra får et brev/mail.
Per tager den formelle del.
Lena gennemgår regnskabet.
Lene fra tilsynet fremlægger sit besøg
Dorthe fremlægger Børnehusets seneste tilsynsrapport fra juni 2019
 Nye emner til bestyrelsen
2 medlemmer til bestyrelsen
2 suppleanter
5. Eventuelt
 Næste møde er torsdag d. 19. marts kl. 17

Anne-Cathrine sørger for mad.
Sløjfeprojektet opstart lørdag d. 14. marts kl. 8:30 – mød gerne op
Landsmøde i Friskoleforening d. 25. og 26. april – hvem ønsker deltagelse?
Genforeningsarrangement Rebild i Rold onsdag d. 13. maj – Bertel Haarder som taler
Skolen ønsker gerne lidt finansiering i den forbindelse… (Dorthe tjekker ansøgningsfrister til
fonde)

TO DO:
Selvstændigt olieregnskab for ”Det gule hus” (Hornshyld leverer) – Christian - Per spørger
Hornshyld
Opfølgning på tilbud/besøg fra SGreen (Georg)
Stine tager et billede af Dorthe til hjemmesiden
Skolen ønsker gerne lidt finansiering i forbindelse genforeningsbesøget fra Duborgskolen (Dorthe
tjekker ansøgningsfrister til fonde)

