Ordinært bestyrelsesmøde på Udefriskolen
onsdag den 7. april 2021 kl. 19.00
Skolebestyrelsen: Claus Mosekjær, Tina Kirk Johannesen, Lars Anton Pedersen, Jane Brokholm
Mortensen, Ulla Øgendahl, Per Corth Poulsen (suppleant), Kamilla Raunsmed (suppleant)
Medarbejderrepr.: Louise Traberg Hedegaard
Ledelse:
Kirsten Berggren, Helle Hansen
Ordstyrer:
Claus Mosekjær
Referent:
Tina Kirk Johannesen
Brød og vin:
Afbud:
Kamilla
Mødet foregik online via Teams

REFERAT
Godkendelser
1. Godkendelse af dagsorden - godkendt
2. Godkendelse af referat - godkendt

Diskussions/Beslutningsdel
1. Godkendelse af regnskab
Regnskab er godkendt på sidste møde. Regnskabet er fremsendt pr. mail til bestyrelsen og
skal underskrives med digital signatur.
2. Planlægning generalforsamling
Generalforsamlingen er udsat indtil retningslinjerne gør at vi kan afholde det. Foreløbig ny
dato er onsdag den 2. juni 2021.
3. Budgetopfølgning
Kirsten gennemgik saldobalancen for årets første 3 måneder. Ingen større afvigelser ifht.
budgettet. Gerne kvartalsopfølgning på saldobalancen fremadrettet.
4. Rengøring
2 selskaber har været på besøg og afgivet tilbud. Frem mod sommerferien har vi ansat 4
unge mennesker til at gøre rent, heraf 2 tidligere elever. Opfølgning på næste møde.
5. Alarm på fyr
Fyret er forsynet med en alarm og det er forsøgt testet – virkede ikke umiddelbart som det
skal, så der tages kontakt til udbyderen. Alarmen går til Kirsten og Marinus i form af en
sms.
6. Ferie/betaling
Betalingen for SFO er i juli måned 60 kr. pr. barn pr. dag – dette ud fra, at man betaler for
11 måneder og at barnet forventes at holde ferie i 1 måned om året. Skal denne betaling
beregnes anderledes, eller helt fjernes? Vi tager det med i vores overvejelser til næste år. I
år vil der fortsat være betaling for SFO-pasning i juli måned.

Orienteringsdel
1. Orientering fra formanden (Claus)
Intet

2. Orientering fra Arbejdsudvalget
Bygningsgennemgang: Der er foretaget gennemgang af skolen udenfor og indenfor. Nogle
vinduer skal udskiftet/glas i vinduer, sternbrædder skal males, fuger og overliggere trænger
til en udbedring, dør mangler fuger, murværket mod vest trænger til udbedring. Affaldsskur
skal flyttes ifht. forsikringen, mangler lys i cykelskur, nyt tag i udekøkkenet. Indenfor
mangler døren til gymnastiksalen hængsler, væg ved indgangen til gymnastiksalen trænger
til nyt puds og maling, ønske om gulvafløb i rengøringsrum, baderum trænger til
restaurering. Tag og pillefyr efterset.
Efterisolering af 600 m2 loft ville kunne mærkes – der er indhentet tilbud og skal indhentes
endnu et tilbud. Kan der søges tilskud nogen steder?
Der er også en del ting som der skal kigges på i børnehaven.
Udarbejdelse af to-do-liste til Marinus, samt en prioriteringsliste over de opgaver, som vi
selv kan lave på arbejdsdag, og det som vi skal have håndværkere til.
Vigtigt at skuret flyttes hurtigst muligt af hensyn til forsikringen!
Arbejdsopgaver beskrives, så det er muligt at få fundet folk til at løse opgaverne i
weekender i små grupper. Arbejdsdag vil muligvis også blive aflyst pga. Corona.
Ønske til SUUF om at kalmarbrædder føres videre rundt.
3. Orientering fra ledelsen (Helle)
Organisationsændring og nye ansatte i børnehaven.
Kviktest fortsætter og det fungerer fint – dog mange omstillinger undervejs.
Nye skemaer igen fra 6. april, da klasserne er tilbage på skift. Nødundervisning frem til
sommerferien. Ingen studietid.
Tanker omkring det nye skoleår.
Besøg af arbejdstilsynet – vi fik en grøn smiley

Besøg igen om 5-8 år.

4. Orientering fra personalet
Ønske om at der kan afholdes noget i anledningen af åbningen af vuggestuen, når det kan
lade sig gøre ifht. Corona.
Nye medarbejdere opfordres til at skrive tre ord om dem selv til opslagstavlen, så alle ved
hvem de er.
Måske en idé at lave et skriv til lokalavisen omkring vores vuggestuesucces.
5. Orientering fra elever, udvalg, SUUF, øvrige
Ønskeliste modtaget fra skolen omkring hvad sponsorpenge for 2021 kan bruges på.
Foruden fortsættelsen af kalmarbrædder, er der ønske om to større (langsigtede) projekter;
et lavvu telt på skolens grund (som kan bruges af flere og derfor søges andre fonde), samt
ny belægning i skolegården.
Eventuelt
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 11. maj kl. 19.00 – evt. via Teams.

