Referat fra bestyrelsesmøde D. 7-6-2012
Tilstede: Morten, Dorthe, Sandra, Jens, Karin, Tanja
Fraværende: Kia, Bjørn, Lene, Anni.
Referent: Tanja Andersen
Siden sidst:
• Hvad skal vi alt have gjort, evt. en plan.
Mere reklame.
• Jens har snakket med Danfoss univers parken og vi kan kommer ned med vores elever, han laver et
oplæg til hjemmesiden.
• Dorthe laver sedler til ophæng og Morten har lavet plancher som er lamineret.
Budget:
Hvordan ser det ud med elevtallet.
• Vi har PT. 38 børn.
Hvad siger Merkur bank.
• Det er gået i orden med lånet, vi skal låne 1.4 mio. Kasse kreditten er i orden.
Ansøgninger:
Hvem skal vi snakke med.
• Der skal laves samtaler i næste uge med dem alle sammen.
Hvordan skal vi gøre det og hvem gør hvad.
• Jens, Morten og Lene eller Karin tager samtalerne, dem der har lyst må vise rundt bagefter, og der
er samtaler tirsdag og onsdag fra kl. 15.00.
Kommunen:
Hvornår og hvem tager på kommunen ang. lånet.
• Morten og Lene tager ind og skriver lånet under på tirsdag.
SFO:
Hvad gør vi.
• Der er behov for at få passet 5 børn i sfo.
• Dorthe snakker med et par lokale som har udvist interesse som pædagog.
Evt.
Udvalg, skal de på banen nu?
• Ja, de skal have en mail om at de skal lave sig nogle tanker, Tanja sender en mail til
tovholderne.
Diverse

•
•
•
•
•
•
•

Alarmer, gasfyr, ventilationer osv. Skal der laves eftersyn på.
Sandra laver et nyhedsbrev.
Vi skal starte op med reng. Osv. D. 2. – 4. August, det kommer med i nyhedsbrevet.
Der skal laves officiel indvielse d. 13. august for alle interesserede, og skolestart d. 14.august.
Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle gælder stadig.
Bjørn skal lige lave en opfølgning på støtte forening.
Excel ark med åbne opgaver til cloud drive.

