
Referat

Bestyrelsesmøde Midtdjurs Friskole den 27. februar 2017, kl. 18.45 - 21 i lærerværelset 

Tilstede: Ulla, Henning, Jørgen, Dorthe, Kirstine, Zieeta & Tina

Afbud: Henrik & Vibeke

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt.

2. Siden sidst - korte input

Jørgen laver ledelsesberetningen snarest og sender den til godkendelse hos bestyrelsen.

Fin afskedsreception for Kisser i børnehaven.

3. Orientering ved Jørgen

• God temauge op til vinterferien.

• Der kommer et barn/forældre til samtale i morgen til den kommende 

børnehaveklasse.

• Børn og forældre til kommende børnehaveklasse er alle indkaldt til samtal forud for 

skolestart.

• Der er afholdt overleveringsmøde med børn fra børnehaven, som skal starte i 

kommende SFO. Jørgen vil forsøge at finde en pædagog yderligere, i begrænset 



ansættelse, til at hjælpe med at give disse børn en god start på vores skole. 

Bestyrelsen er enig i denne beslutning. 

4. Børnehave – status

Siden sidst er der afholdt møde med kommunen. Der kom desværre ikke noget ud af 

mødet, da kommunen slet ikke havde forberedt sig inden. Meningen fra kommunens side 

var, at få os til at sige det er vores ide alene, at børnehaven skal overtages af skolen. 

Sandsynligvis vil dette komme på dagordnen den 22. marts i økonomiudvalget. Indtil da, 

kan vi ikke foretage os noget. Kommunen bliver dog ved med at forsikre os, at det løber 

rundt, men for at få det bekræftet, har vi ønsket yderligere information omkring, hvordan 

tallene i regnskabet er stykket sammen. Jørgen vil tage et møde med børnehaven, selvom 

der ikke er truffet nogen endelig afgørelse, for at vise vi er åbne og fortælle det vi ved, 

selvom det ikke er mere end det de allerede ved i forvejen. Kommunen bad os starte 

processen med at starte en privat daginstitution. Det kommer dog ikke til at ske, før vi 

kender deres udspil med hensyn til pris for børnehaven….

5. Overbygning – status 

Der er afholdt lærermøde inden Jørgens ferie for at sætte yderligere skub i processen. I 

løbet af foråret vil der blive afholdt informationsmøde omkring overbygningen. Det vil 

ligeledes blive nævnt på den kommende generalforsamling. Henning vil forsøge at få 

reklame for informationsmødet i avisen. 

6. Generalforsamling

Der skal ikke vælges tilsynsførende i år. Tina, Zieeta og Vibeke er på valg. Zieeta ønsker 

genvalg. Ulla spørger om Vibeke ønsker genvalg. Tina overvejer og vender hurtigt tilbage. 

Hvis vi overtager børnehaven, skal der afholdes to ekstraordinære generalforsamlinger. 



Jørgen spørger Støtteforeningen, om de laver fællesspisning i forbindelse med 

generalforsamlingen. Der varsles om generalforsamling i ugebrevet samt i mail til eleverne.

7. Renovering

Henning taler med Henrik om de indkomne tilbud.

8. PR

Der er lige udsendt postkort☺

Henning kunne godt tænke sig at vi begynder at kigge på at lave nye kort med anden tekst 

og billede.  

9. Arbejdslørdag 22. april

• Kirstine leder på den blå efter en tavle til bakkerne. 

• Henrik skal spørges om han køber ind. Jørgen annoncerer efter en til 

køkkentjansen via ugebrevet. 

• Kirstine har spurgt savværket i Ryomgård, hvad det kommer til at koste for tag til 

bålhytten. Jørgen K har nogle stammer, som han gerne vil køre derned og hente 

igen. Prisen er ca. kr. 7-8.000,-. Bestyrelsen besluttede at igangsætte renovering af 

bålhytten.

10. Eventuelt 

Fotograf: Ulla har indhentet et tilbud fra Fo2grafen. Kirstine har ligeledes indhentet et tilbud 

fra Vicky Brix. Fordele og ulemper blev drøftet vedr. de to tilbud, samt den ydelse vi er vant 

til fra Gauss Foto. Det blev besluttet at prøve Vicky Brix. Kirstine tager en snak med Vicky 

for videre koordinering. 



Mindesten: Mindestenen skal evt. flyttes og der er lagt forslag ud på FB om placering på 

skolen. Der er på nuværende tidspunkt ikke rettet henvendelse til skolen. 

Må børn som ikke går i klub deltage i SFO/klub arrangementer?: SFO/klub arrangementer 

er for SFO/klub børn, dog er Markedsdagen for alle. 

Henrik er den glade kagebringer til næste møde.


