Referat
Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 10. maj 2017, kl. 18.45 - 21 i lærerværelset
Tilstede: Maria, Jørgen, Henning, Ulla Kirstine, Vibeke, Tina, Henrik, Vicky
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt.
2. Konstituering:
Kasserer - Henrik
Referent/sekretær - Tina
Pedeludvalg/ Brandudvalg - Ulla
Rengøringsudvalg – Kirstine/Vibeke
PR udvalg - Vicky
3. Siden sidst – korte input
Bliver dækket af nedenstående punkter.
4. Orientering ved Jørgen
Deltaget i forældremøde i børnehaven hvor han orienterede om alle de tanker vi har gjort
os om overtagelse af børnehaven. Der var ikke så stort fremmøde, men de fremmødte var
positive og havde mange gode og relevante spørgsmål. TSFO er kommet godt i gang. God
beslutning at ansætte Sofie til TSFO. Der er startet en ny elev i blå gruppe. Vi har en elev
som er stoppet, hvor der ikke er betalt skolepenge. Der er cirkus på programmet til
skolefesten. Indbydelser til lejr er udsendt.
5. Børnehave – vedtægtsændringer, planlægning, opgaver
Vi har endnu ikke hørt noget fra kommunen. Det blev besluttet, at Jørgen melder en
mødedato ud til kommunen, samtidig med Henning kontakter borgmesteren for at udtrykke

vores bekymring vedr. manglende tilbagemelding mv. fra kommunen. Jørgen gennemgik
bilag til Midtdjurs Friskoles vedtægter, hvor der blev fundet enkelte punkter, som skal
ændres. Jørgen renskriver og giver bestyrelsen besked om at komme forbi og underskrive
vedtægterne. Der er ligeledes enkelte ændringer til Friskolens vedtægter. Når der laves
vedtægtsændringer, skal det godkendes på 2 hinanden følgende generalforsamlinger.
Dette gør sig også gældende i forhold til køb af bygningerne. Møderne indkaldes til den 29.
maj og 12. juni kl. 17:00.
6. Mulig udvidelse af pedeludvalg
Skolens udvalg består af 6 personer. Punktet udskydes indtil vi har overblikket over hvor
mange forældrepar der er på skolen, samt hvor mange rengøringsgange der er på et
skoleår. Jørgen undersøger dette til næste møde.
7. Rengøring, opfølgning på diskussion fra generalforsamling
Bestyrelsen drøftede punktet og det blev besluttet at kigge nærmere på hvordan
rengøringen kan planlægges bedst muligt. Dette vil blive igangsat efter sommerferien og
beslutning forventes taget foråret 2018. Henning vil snarest forfatte en tekst herom til
ugebrevet.
8. Ansættelse af ny lærer – status
Ansættelsesudvalget havde møde mandag 9. maj og valgte 4 ud til samtale som afholdes
17. maj.
9. Overbygning – status – informationsmøde d. 22. maj
Henning starter med at byde velkommen, hvorefter Jørgen overtager. Mødet afholdes fra
17:00 til 18:30.
10. Renovering – status
Der er nu indhentet nye tilbud ud fra hvad der blev drøftet på tidligere bestyrelsesmøder.
Henning sender de nye tilbud til bestyrelsesmedlemmerne. Renoveringen finder først sted
efter sommerferien.
11. PR
Intet nyt.

12. Kalender – næste bestyrelsesmøde er d. 8. juni, vi skal planlægge næste periode. Jørgen
kommer med et udkast.
Jørgen gennemgik det foreløbige udkast til kalender for næste skoleår.
13. Eventuelt
Punktet SFO mad sættes på dagsordenen.

Hvis Vicky tager et kamera med benytter vi lejligheden til at tage billeder af
bestyrelsesmedlemmerne til hjemmesiden.
Kage: Ulla tager kage med 8. juni

