Referat fra bestyrelsesmøde D.23-02-12
Tilstede: Sandra, Annette, Anni, Lene, Bjørn, Morten, Dorthe, Kia, Tanja
Fraværende: Ingen
Referent: Tanja Andersen
Siden sidst:
•
•
•
•

Reaktioner på stillingsannoncen
Der indtil videre kommet 2 ansøgninger på den stillingsannonce der har været slået op til
skoleleder, vi forventer der kommer lidt flere.
Fonde, noget nyt
Der er sendt 7 ansøgninger af sted og der er kommet svar fra 1, det er Danfoss fonden som har
meddelt at de behandler vores ansøgning i næste uge. Vi mangler at få sendt 2 af sted.

Budget:
• Borgerlån planlægning.
• Det bliver udskudt til starten af marts da kommunen ikke har besluttet om vi kan få den kaution
endnu.
• Dorthe har lavet en seddel til hvert medlem af bestyrelsen med adresser på dem vi skal gå rundt til,
det er ca. 30 husstande til hvert medlem, man tager selv kontakt til nogen som kan gå med fra
forældre kredsen, Dorthe har også lavet kontrakter som vi kan have med til dem der gerne vil låne
os penge. Lene laver en seddel man kan lægge i postkassen ved de husstande hvor der ikke er
nogen hjemme og en seddel til dem der gerne vil støtte os.
• Vedtægter rettet og skal underskrives af alle igen
• Dette blev gjort og Dorthe sender det ind.
Hjemmesiden:
• Skal den rettes til.
• Bjørn laver en opdatering og snakker med Hans Jørgen.
Kommunen:
• Status
• De har sendt beslutningen videre til byrådet som vil tage stilling til det på onsdag i næste uge, for
lukket døre, derfor vil vi vente med at gøre mere indtil torsdag hvor vi skal mødes igen.
Børnehaven:
• Lukker den til maj eller først senere.
• Det er pt. Uvist om den lukker til maj, vi afventer en beslutning.
Evt.

•

•
•

Vi skal finde ud af hvad IB skal have som tak for den hjælp han har givet os med forhandlingerne
med kommunen, han har brugt 9 timer på os og været en stor hjælp, vi tager en beslutning til
næste møde.
Til næste møde skal vi have styr på ansættelseskontrakt til skoleleder, hvem gør hvad.
Næste møde torsdag d. 1 marts kl. 19.30 i Suf. Lokale.

