
Referat fra bestyrelsesmøde D. 31-10-2011 

Tilstede: Lene, Anette, Anni, Bjørn, Morten, Kia, Dorthe, Tanja  

Fraværende: Ingen. 

Referent: Tanja Andersen 

 

Siden sidst: 

• Der skal hænges sedler op i butikkerne  

• Der er blevet hængt sedler op i hele Nordals, Midtals og Fynshav i alle butikker. Kia laver en kombi 

seddel til at sætte i ”Rundt om Stevning” og i børnehaverne. 

Underskrivelse af vedtægter til ministeriet  

• De er underskrevet og Morten sender dem ind. 

Grænseegnens friskole d. 18/11, hvem tager med og hvor mange? 

• Alle tager med bortset fra Anni og kun måske Morten. Det er kl. 17.00 til 19.00 

 

Budget: 

Hvor mange fripladser skal vi tilbyde og hvordan fordeler vi dem 

• Punktet tages med til næste møde. 

 

Hjemmesiden: 

• Der er oprettet en fælles side, som vi alle kan komme ind på, Cloud Drive  

• Alle skulle have fået en mail med adgangskoder mm. Prøv at installere det og pas på ikke at slette 

noget, så er det væk. Morten vil prøve at få lavet backup evt. en gang i ugen. 

• Har nogen tænkt på hvad farver der skal være på hjemmesiden? 

• Bjørn snakker med HJ om farver, og evt. en besøgstæller. 

• Der skal laves nyt password til web-hotellet og måske til G-mail 

• HJ ændrer password til det han synes og sender en mail ud til bestyrelsen. Tanja står for vores G-

mail med at se efter om der er kommet noget i indbakken og evt. svare på eller videresender den. 



• Der er lagt priser på hjemmesiden, kommentarer 

• Der bliver pålagt alle forældre rengøringsdag 1 gang i kvartalet og 4 arbejdsdage hvoraf man 

forventer at deltage de 2 af dagene 

 

Idégrundlag: 

• Er oplæget færdig 

• Lene har lavet det færdig og sender det ud til bestyrelsen til gennemlæsning inden det kommer på 

hjemmesiden. Kia har et par punkter til ændringer. 

 

SFO: 

• Er sedlerne sendt ud og er der kommet noget respons 

• Der er sendt 27 stk sedler og 7 er kommet retur. Vi venter og tager punktet igen på næste møde. 

 

Evt. 

• Bjørn har spurgt ang. sponsorater fra spillemaskiner hos Friends i Nordborg. Det er op til 50.000 kr. 

man kan hente pr. år. Hvis man evt. vil holde fest derhenne så nævn at man har børn i friskolen. 

• Der er kommet en henvendelse ang. ting som vi må få til vores nye friskole, Sandra tager imod ting 

som kan stå i laden foreløbig. 

• Arbejdernes landsbank mener ikke at de kan låne os alle pengene, men de vil vide hvad vi ellers skal 

bruge penge til. Hvad har vi behov for? Vi skal have lavet en liste over hvad vi har behov for, den 

laver Bjørn. 


