Referat af bestyrelsesmødet
på Midtdjurs Friskole torsdag den 14. oktober 2021 kl. 18.30-21
Til stede: Martin, Ulla, Maiken, Carsten, Henning, Elisabeth, Jesper, Joachim, Jens,
Morten (online)
Afbud: Kirstine
Referent: Joachim

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Vi tilføjer pkt. om julegaver til personalet til dagens dagsorden (pkt 13 herunder).
2. Punkter fra sidst
(Henning) Renovering af facade på bibliotek og kælderetage
Renoveringen vurderes at kunne være afsluttet ultimo november.
(Martin) Tag på gymnastiksalen
Rytters kommer i uge 43 og går i gang.
(Ulla) Tilbud på legehuse til Solbærkrogen
Ullas ansøgning er imødekommet. Vi får 37.925 kr (jf mail fra Ulla 8. okt.)
Jens kontakter Sundby Savværk mhp. tilbud.
Projektet skal være gennemført før 31. jan 2022.
(Martin) Ansættelse af lærer
Der er indtil videre 8 ansøgere. Det er en lidt broget pulje af ansøgere, men vist også
kvalificerede kandidater.
(Ulla) Ansættelse af pædagog
Eva er blevet ansat fra i sidste uge. Ulla er indtil videre glad for hende. Hun er ved at
lære alle børn og voksne at kende.
(Joachim) tv-overvågning
Det sidste kamera er ikke kommet op endnu, da de skal sidde på hjørnet af
biblioteket, hvor der i øjeblikket renoveres. Almsten kontakter Martin mht.
gennemgang af systemet, når sidste kamera er oppe.
Overvågningen er allerede i brug, idet der er filmet nogle drenge, der kravlede rundt
på taget (kun Almsten har set dette - det vides endnu ikke, hvem drengene er)
3. Siden sidst – korte input – bordet rundt
Det går efter sigende godt med de elever, der er i Berlin.
De, der har været i København, har haft en god tur.
4. Orientering fra ledelsen (Martin/Ulla)

Der var cykelsponsorløb i lørdags. De gik rigtig godt, selvom der ikke var så mange
deltagere.
I denne uge har der været emneuge med hulebyggeri i Bakkerne. Det har været
godt.
Skolen har fået midler fra sparekassefonden: 100.000 kr til skaterramper mm. Martin
har haft møde med “Skater Jakob” om, hvordan det skal laves. Han bygger det han
kan hjemmefra og samler resten på skolen. Det skulle gerne være færdigt inden jul.
Skolens lejr til foråret (fælles festival): “Skater Jakob” kender måske nogle, der kan
komme og lave en opvisning.
Byfornyelse: (Jytte sidder i arbejdsgruppen) Skater-projekt er taget af nu, da midlerne
er fundet andetsteds. Martin er inviteret med til møde. Så nu skal der findes på noget
af andet. Måske motionsredskaber på græsset mellem multibanen og
gymnastiksalen. Måske shelter eller bålhytte ude på plænen.
5. Budgetopfølgning (Carsten)
Carsten gennemgår budget. Da der nu er et helt års data er arbejde med, er Carsten
begyndt at sammenligne indeværende måned med sidste år.
Carsten understreger, at den helt store udgiftspost er lønninger. Nogle gange
debatterer vi småbeløb i bestyrelsen, men det er måske vigtigere at bruge energien
på de større poster.
6. Opfølgning på “ønskelisten” (Martin) Liste af større opgaver som skal udføres
snarest eller snart på skolen og i børnehuset
Elcykel til børnehuset: Ladcykel fra AM ladcykler til 6 børn for 18.950 kr. (inkl moms
og inkl. levering).
Ulla bestiller den.
iPads til Solbærkrogen: Martin finder priser via SKI-aftale.
7. Tilbud på skolemøbler (Martin)
Martin fra Djurs Møbler er kommet med tilbud. Han er vist lidt dyrere end tilbuddet, vi
allerede har.
Martin skoleleder har haft møde med Højer Møbler.
Tilbuddet gælder borde og stole til 0.-7. klasse.
Bestyrelsen fastsætter 150.000 kr inkl. moms som ramme.
Martin vælger det bedste tilbud her indenfor og bestiller møblerne.
8. Fastsæt dato for næste arbejdsdag
Fælles arbejdsdag for Skolen og Børnehuset bliver fredag d. 8. april 2022.
9. Mere lys udvendigt på skolen
Vi har gået en tur udenfor.

Der er meget mørkt på næsten hele skolens udeareal.
Vi ønsker os kraftigere lys i eksisterende lamper og opsættelse af nye lamper flere
steder.
Martin snakker med Michael (Aksels far) om han kan hjælpe.
10. Pedel-udvalg og diskussion af om vi skal have en fastansat, evt. deltids, pedel, på
sigt
En fuldtids pedel koster 21.800 kr / md. som grundløn. Hertil kommer pension og
tillæg.
Karsten er her stadig ca 25 timer / uge i praktik gennem jobcentret.
Vi vil gerne fastansætte en deltids-pedel pr 1. jan. 2022.
Martin og Elisabeth og en personalerepræsentant er ansættelsesudvalg.
11. Rengøring (Kirstine) herunder om ECA-vand introduktionerne
Der har været afholdt 2 introdage for forældrene til ECA, desværre med meget lille
fremmøde, men de som kom var begejstrede.
Kirstine er i gang med vejledninger ud over dem vi har fået fra Food Diagnostic, og
så skal der laves videoer.
Jytte har fået til opgave at indkøbe ekstra mopper/gulvklude og så burde vi snart
være køreklar.
13. Julegaver til personalet
Vi giver for 400 kr + moms til en “vælg selv”-gave. Til alle medarbejdere + Leif og
Karsten pedel (og flere? → spørg Jytte)
Jytte sørger for at bestille og finder en hjemmeside til det.
Joachim sørger for at skrive kort til gaverne.
14. Eventuelt
Anika vil gerne overtage funktionen som souschef efter Maria.
15. Forældrepunkt uden ansatte

Årets mødedatoer // kage-ansvarlige
Onsdag d. 17. november 2021 // Elisabeth
Onsdag d. 12. januar 2022 // Kirstine
Torsdag d. 10. februar 2022 // Maiken
Onsdag d. 9. marts 2022 // Morten

Torsdag d. 28. april 2022 // Jens
Onsdag d. 18. maj 2022 // Henning
Torsdag d. 16. juni 2022 // Joachim

