
Referat af fællesmøde 21.01.20 

 

Generalforsamling:  

HC – vi holder fast i samme revisor 

 

 

1. Kort orientering fra Jens 

Lidt før jul sendte vi sammen med MOT GU invitation til Mads Sørensen + resten af 
udvalget for kultur og fritid til en snak om haltilskud. Skolebestyrelsen er velkommen. 

Info om MOT Multi: Færre fester, men flere foreningstimer. Så samlet set lidt øget 
udlejning i 2019. 

Jens Werner den 12. marts: Billetsalget går trægt. Vi har brug for at sælge flere billetter. 

Gymnastikopvisning den 22. marts: køkkentjansen 

Generalforsamling den 26. marts: Peter og Jens stiller ikke op igen, ej heller suppleanterne 
Pia og Søren. Vi vil gerne have både forældre med børn i børnehaven samt nogle, der er 
”lokale”, som kender området.  

Vi har også vendt muligheden for differentieret kontingent, men det vil være et stort 
arbejde i forhold til vedtægterne. 

Vi begynder planlægningen af arbejdsdagen den 3. februar – vi skal bruge ønsker fra 
pedeller og ansatte. Troels: Vejbump? 

Foredrag med Jesper Carlsen den 15. maj om aftenen. Pernille: Dragster? Er det noget, vi 
skal have med? HC: Politiet kommer også gerne ud med en bus. 

2. Kort orientering om økonomisituationen fra Peter. 

Vi er glade for, at kontoret igen har regnskabet.  

Umiddelbart ser regnskabet fornuftigt ud med et overskud. Fine arrangementer med 
overskud, to større opgaver: Ventilation i hallen, skimmelsvamp i 1. og 2. klasse. 

De 113.000 fra LAG er ikke kommet endnu. 

3. Opgaver for Støtteforeningen kontra pedeller. 



Opgaver til pedellerne skal gå gennem Lis. De står for den daglige vedligehold og drift. Ved 
større ting skal støtteforeningen kontaktes. 

4. Lærernes/pædagogers ønsker til arbejdsdagen? Støtteforeningen holder møde med 
pedeller angående "arbejdsdagen", på vores næste møde 3. februar. 

Vejbump! 

 

5. Fondsgruppe: Vi har brug for prioriterede ønsker, samt tilsagn om egenfinansiering på de 
større projekter, så vi kan skrive ansøgninger rigtigt. 

Ansøgning ude på lavvu. 

Tilbud hjemme på LED-belysning. Den skal rundes af, så vi kan se, hvad vi kan. 

Taget er vigtigt – vi skal have lavet et budget, så vi kan søge. 

Vi vil gerne lave en skabelon til ønsker til søgninger, som de ansatte kan udfylde. Herefter 
skal det igennem skolebestyrelsen til prioritering. 

 

6. Udendørs fitnessmaskiner: Må de sælges? 

De må gerne fjernes. Der er dog nogen, der bruger dem. 

 

Orientering fra HC: 

• Visionsmøde med lærerne. Få lavet en vision:  

 Klarhed – hvor skal vi hen 

 Klarhed – langsigtet plan for bygninger etc. 

 Planlægning til den kommende udviklingsplan 

Vi bruger et bestyrelsesmøde til at behandle alle de her input og få dem organiseret. 

• Overskud på mellem 50. og 100.000. Meget tilfredsstillende efter et år, hvor der er sket 

meget. 

• Budgettet arbejder bestyrelsen på. Herunder ser vi på brug af buskort og tilskud hertil. Kan 

det betale sig, eller er det billigere for begge parter, at det bliver decideret rejsekort. 

Lis – personale- og børnesituation: 



• Vi søger en ny lærer i stedet for Pia 

• Det generelle sygefravær er faldet 

• Elever på skolen: 179. Starter 2 næste mandag. Friskolen har aldrig været større. Ekstra 

børn i klassen ud over de 20 beror altid på en pædagogisk vurdering. 

• Kommende 0. klasse. August 2020 – 32 på venteliste. Der begynder at være søgning på 7. 

klasse, som gerne vil herud, når de alligevel skal skifte. Også en øget interesse fra Alslev 

Skole, som gerne vil undgå to skift på to år i forbindelse med den nye skole. 

• En af udfordringerne bliver på sigt et lokale til 9. klasse. 

 

HC: 

Blevet tilbudt nyt varmeanlæg – luft til vand i stedet for oliefyr. Vi skal betale for den varme, vi 

bruger. Resten tager firmaet sig af. Der var forskellige muligheder for at spare i løbet af året. Der 

kommer et regnestykke, vi kan tage stilling til. Hvor mange radiatorer, der skal skiftes etc! 

 

Pernille: 

Kunne man arrangere et motionsløb. Helt simpelt, forældre bager kage. Pernille og Mikkel laver et 

oplæg. 


