Referat af bestyrelsesmøde på Midtdjurs Friskole den 8. juni 2017
Tilstede: Henning, Jørgen, Vibeke, Gunhild, Margrethe, Ulla, Henrik, Vicky
Afbud: Tina, Kirstine
Referent (beslutningsreferat): Henning
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt
2. Siden sidst – korte input
Det kommer under de øvrige punkter
3. Orientering ved Jørgen
God lejrtur og god tur til København. I gang med teateruge.
4. Fredagsmad
Der skal orienteres med mellemrum om hvad skolen forventer af fredagsmaden, både af
mængde og type, med eksempler fra det foregående år. Jørgen skriver det i ugebrevet
efter sommerferien.
5. Ekstraordinær generalforsamling
Forslagene blev vedtaget og næste generalforsamling er mandag d. 12. juni
6. Børnehave – informationer til forældre og bestyrelse, ansættelse af personale og
uddelegering af beføjelse til forældrebestyrelse
Aftaler der kan overdrages er gennemgået med kommunen. Ansættelseskontrakter for 5
(svarende til 3 årsværk) der kommer med i virksomhedsoverdragelsen er udfærdiget. Vi
kan ikke få oplysninger om fripladser før primo juli. Bestyrelsen i børnehaven står selv for
udfærdigelse af forretningsorden. Frugtordning opkræves fremover ifm. betaling for
børnehavepladserne. Der mangler lidt over 1 årsværk og bestyrelsen for børnehaven

bemyndiges at ansættes en pædagog på 30 timer og pædagogmedhjælper på 30 timer.
Sofie fortsætter på skolen til støtte, det er endnu ikke afklaret hvor mange timer men det
forventes at ligge mellem 15 og 20 timer.
7. Pedeludvalg ved Ulla – herunder evt. udvidelse hvis muligt ift. rengøringsordningen
Ulla indhenter tilbud på elektrisk port til sikring af havetraktor.
Pedeludvalg slår græs hver 2. uge
Pedeludvalget udvides med op til 2 mand, det overlades til Ulla og pedeludvalget at finde
dem.
Seddel til rengøring hænges op hurtigst muligt.
8. Overbygning – status
Stille fremgang i processen. Godt informationsmøde.
9. Renovering
Vi har fået 3 tilbud på renovering. Renovering igangsættes og vi fortsætter aftalen med den
billigste, Kolind tømrer og murerforretning Aps. Tilbuddets størrelse af ca. 710 tkr. Der er
søgt tilskud fra energihjem.dk (ca. 3 tkr.). Der skal søges tilskud fra Midtdjurs Sparekasses
Fond (Sparekassen Djursland) og Sallingfonden. Til naturfagslokalet skal der søges hos
LAG.
10. PR
Vicky undersøger priser på standerleje og bannere ved tilkørselsveje i Syddjurs og sender
rundt til bestyrelsen. Henning spørger Henrik om han har en version af postkortet, og
sender et forslag til ny tekst rundt. Hvis muligt, sendes postkort ud inden sommerferien for
at promovere skolen og ikke mindst børnehaven. Jørgen spørger forældrene til børnene om
de må bruges på postkortet
11. Eventuelt
Proces om rengøringsafregning påbegyndes efter sommerferien
Den dejlige kage stod Ulla for.

