
Referat af bestyrelsesmøde

Tid: Tirsdag den 31.Maj 2022 kl 18.30 - 21.30

Deltagere: Dagny Egelund, Anne Marie Bergholdt, Vickie Borgstrøm, Anders
Brixner, Anni Norddahl, Charlotte Thyssen, Stig Kjeldbjerg, Matthew Kennedy,
Sabine Lyø, Søren Fly,  Pedro Martinez, Anne Sofie Strøm og Ann Segel.

Forplejning: Anne Sofie

1. Velkommen (Anne Sofie)
- gennemgang af forretningsorden: Der er lavet nogle rettelser i

forretningsordenen. Anne Sofie tager forretningsordenen med til
godkendelse til næste møde.

- årshjul for bestyrelsen - fordeling af poster
- evaluering af generalforsamling: Forslag til at referent skal vælges på

forhånd.
- evaluering af forårsmarked: Forårsmarked blev en succes. Til næste år

skal bestyrelsen gøre mere for at informere alle familier om, at det er
en vigtig dag af deltage i. Anne Sofie foreslår at der laves en mappe på
Viggo, hvor erfaringer fra dagen kan deles.

2. Orientering om økonomi og budget (Anders/Pedro): Økonomien balancere.
Bestyrelsen er opmærksomme på at varmeregningen er steget markant.
Skolen har fået et tilbud på energioptimering af lyskilder til LED. Bestyrelsen
beslutter at Pedro går videre med aftalen.

3. Orientering fra:
Vuggestue & Børnehave (Sabine/Søren): Maria er ny timeansat

pædagogmedhjælper i en tidsbegrænset stilling til september. Børnehaven
og vuggestuen er meget opmærksomme på at inddrage nye familier i
fællesskabet.
Der er to nye børn, som starter. En i børnehaven og en i vuggestuen. Søren
bliver næsten dagligt kontaktet af familier, som ønsker at deres børn skal
starte i vuggestuen.
Arkitekterne er i gang med at udarbejde tegninger for renovering af bh/vs.
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Lærergruppen (Ann): Lærerstaben har travlt nu Morten er på barsel.
8-9 kl. har haft en god tur til Rhodos. Der er et ønske om at elevernes møbler
snart udskiftes, da de er meget slidte.

Skolen (Pedro)  Afskedsreception for Karen Brik bliver afholdt sammen
med dimension d. 22.06. Skole og Bh/Vs har lige været en tur på Egeskov.

Pedro har rundvisning i denne uge. Pedro er ved at udarbejde skemaet
for næste skoleår, som forventes at kunne gennemgås med lærerne inden
sommerferien.
Der er nu lavet en ny hjemmeside.

4. Løbende sager (Anne Sofie)
- Renovering  bh/vug: punktet udgår

5. Kommende arrangementer/opgaver (Anne Sofie)
- skolemøde: Maiken Thyssen kommer og holder oplæg omkring

udeskole.
-

6. evt.

7. evt. lukket punkt
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