Referat fra bestyrelsesmøde på Tandslet friskole 18. april 2016
Tilstede: Claus, Lisbeth, Mari, Finn, Jon, Rasmus, Hanne og Mette
Afbud: Dorte

1. Sangen blev udeladt.
2. Der blev konstitueret en bestyrelse, der ser ud som følger:
 Formand = Jon
 Næstformand = Finn
 Kasserer = Hanne
 Sekretær = Mette
 Bestyrelsesmedlemmer = Lisbeth, Claus og Mari.
Dog vil sekretærens arbejdsopgave mht info i Tandslet Tidende og
bestyrelses info blive varetaget af Lisbeth i samarbejde med Jon.
3. Fastsætning af mødedatoer.
De næstkommende møder er sat til at skulle afholdes henholdsvis:
 11 maj
 7 juni
 15 august
 15 september
 10 oktober

4. Ordet er frit.
 Arnout har jubilæum 2. maj og bestyrelsen står for fejring af dette.
‐ Hanne og Mette står for morgenmad på dagen og mødes kl7
‐ Jon sørger for at alle lærere inviteres til dette kl 7:30
‐ Hanne handler ind til morgenmaden og får bestilt blomster.

 Næstkommende jubilæer er:
Kirsten den 1. august og Winnie den 15. september.
 Den 5. august afholdes bestyrelsesarrangement, hvor bestyrelsen står
for at lave mad til lærerne, der samme dag afholder pædagogisk dag.
Der foreslås, at Kirstens jubilæum også fejres denne dag. Planen er, at
afholde dette bestyrelsesarrangement i Friskoven, hvis den ikke er lejet
ud.
 Det blev besluttet, at afholde den første arbejdslørdag den 6. august,
for ikke at have et sammenfald med bestyrelsesarrangementet d. 5.
august.
 Kultur natløb den 19 august.
‐ Vi har fået bekræftet af arrangør, at vi har en plads på
kajen. Vi mangler at få besked på om vi kan være i et af de
i forvejen opsatte telte, men forventer at få besked om
dette 6 juni. Ellers kontaktes Landsbygruppen for lån af
deres.
‐ Den 6. juni afholdes møde af arrangør vedr. kulturnat og
repræsentant fra bestyrelsen deltager (Jon?)
‐ Der planlægges, at der i teltet skal foregå nogle
spændende/sjove smålege, der fænger børn som voksne.
 Kommende arrangementer:
‐ Skolens fødselsdag den 2. juni / Friskolens venner er
arrangør
‐ Indskolingstræf den 8. juni / Formand og et par
bestyrelsesmedlemmer deltager
‐ Skolefest/Dimission den 23. juni / Skolens bestyrelse står
for mad til dimittender
‐ Friskolernes dag er den 3. november
 Gennemgang af arbejdsliste.
‐ Arbejdsopgavelisten for bestyrelsesmedlemmerne blev
gennemgået, og Finn sørger for at den elektroniske
version bliver opdateret.

 Kasserens indlæg:
‐ Der blev fremlagt budgetopfølgning for perioden 1/1‐16 til
31/3‐16.
‐ Hanne foreslår at der udarbejdes en korrektion til det
godkendte budget for 2016 til internt brug grundet
huskøb og asfaltering, da disse poster giver en ændret
forskydning i likviditeten.

Referant/Mette Grümmert Hansen

