Referat fra bestyrelsesmøde D. 11-06-2012
Tilstede: Dorthe, Morten, Bjørn, Jens, Karin, Tanja, Sandra, Anni, Lene, Kia.
Fraværende: Ingen.
Referent: Tanja
Siden sidst:
Skal vi have et nyt logo og hvad skal der stå.
• Vi bibeholder det vi har. Kan laves ved eks. als offset
Hvad mangler vi. Excel arket.
• Lene og Dorthe laver en mangel liste som kan ligge på hjemmesiden.
Udvalg, tovholderne skal have en mail ang. At vi alle går i tænkeboks.
• Tanja sender en mail ud til tovholderne snarest.
Cvr. Skal opdateres.
• Er i gang.
Midtals friskole er interesseret i borde, skal vi sælge nogle.
• Ja, vi vil gerne sælge 11 borde til dem.
Hvor er vi med vores støtte forening.
• Støtteforeningen er kørende, Bjørn er formand og kontoen er klar til at modtage penge, han
snakker med Erik om at vi er klar til at få penge.
Budget:
Hvordan ser økonomien ud.
• Den ser umiddelbart ok ud, der kommer et overslag ved lejlighed.
Ansøgninger:
• Er vi klar til på tirsdag?
• Vi er alle klar, første møde er klokken 16.00 med Vibeke.
• Nogen skal sørge for mad på et tidspunkt.
• Der skal sørges for kaffe, te og småkager, det ordner Dorthe og Tanja
Fonder:
Skal vi til at søge igen?
• Vi skal søge Linak til musik og Danfoss til Smart boards og pc`er, Karin laver et oplæg med info fra
Dorthe og Hans Jørgen.
Kan vi mon få et skilt til over hovedindgangen.
• Anni henter et tilbud.

SFO:

Hvor vidt er vi?
• Der skal kun passes 1 barn i uge 32, ellers er behovet først fra uge 33 og der er der ca. 4 børn.
• Vi kan lave et klippekort system.
• Projekter i sfo hvor vi trækker ekstra børn til.
Buskort, får vi stadig det?
• Dorthe har fat i kommunen.
Evt.
•
•
•
•
•
•

Skolemælk og Frugtordning, skal vi have det?
Skal vi dele svømme undervisning med andre friskoler?
Konfirmationsforberedelser, Jens snakker med Bo Scharff.
Skal vi lave en samlet udmeldelse af børn.
Bjørn snakker med Andreas på naturskolen om priser og muligheder.
Vikar lære, hvad gør vi.

