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Tilstede er: Ole Bundgaard, Peter Schmidt Nielsen, Jørgen Nielsen, Niels Jørgen Andersen, 
Mie Mommer, Helge Thorhauge, Thor Rishøj, Silvana Hansen, Heidi Nørager (suppleant), Ulla 
Persson (suppleant)

• Godkendelse af referat
Referatet er godkendt og underskrevet.

• Samarbejde på stedet v/Mie
Niels Jørgen kontakter en ekstern konsulent, for at høre nærmere om en evt. pædagogisk 
lørdag. Forventet afholdt foråret 2014.

• Fastsættelse af generalforsamlingsdato
Thor, Peter og Silvana er på valg – hvem vil gerne genvælges?
Dato for generalforsamlingen er den 26. marts 2014 kl. 19.00
Generalforsamlingen starter med et foredrag på ca. ½ time. Ole kontakter en foredragsholder 
for at høre om han vil fortælle om en af hans rejser.
Skriftlige forslag til dagsordnen skal være skolen i hænde senest den 1. februar 2014.
Thor og Peter modtager genvalg, Silvana ønsker ikke genvalg.

• Orientering om fællesmøde med de andre friskoler
En gruppe en blevet nedsat for at holde et møde med Børne- Familieforvaltningen om 
samarbejde i fremtiden.

• Orientering v/Jørgen
Resultatopgørelse pr. 31/12-13 udleveret. Det ser rigtig godt ud!
Jørgen kontakter revisoren for afslutning af regnskabet.

• Orientering v/Niels Jørgen
Der har været afholdt Luciaoptog, juleafslutning.
Der har været besøg af en legepladsarkitekt, så vi med tiden kan få en sammenhængende 
legeplads. Nogle af tingende kan vi selv lave, mens nogle ting skal købes da det skal være 
godkendt.
Der har været juleklippedag i Viben og skolen.
Viben og indskolingen har været til juleudstilling på Thisted Museum.
Julefrokost i Viben og SFO'en.
Skoleledermøde for friskolerne har været afholdt på VNF.
 

• Bygningsgennemgang
Thor – pris på maling
Thor har lavet et tilbud på maling af skole og Viben indvendig.

Peter – gennemgang af alle punkter og diskussion af alle punkter
Peter har lavet en liste med alle punkterne fra bygningsgennemgangen.
Peter har lavet et forslag til nye garderober til Viben.

Thor og Niels Jørgen bestiller nye måtter til skole og Viben 
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Ny tilbygning
Niels Jørgen viser tegninger på forskellige tilbygninger. Niels Jørgen får lavet en aftale med 
en arkitekt om tegninger og prisoverslag for tilbygningen.

• Evt.: 
Forespørgsel fra Viben om der kan laves en frugtordning på samme måde som i SFO'en. 
Der  bliver lavet samme ordning med 50 kr. pr. barn pr. måned.

• Julefrokosten for personale og bestyrelser er lagt fast til 2. fredag i december måned.

• Friskoleavisen udkommer 3. gange årligt i fremtiden. Ole skiver næste indlæg for 
bestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 26. februar 2014 kl. 19:00  Ulla har brød med.

Referent Silvana Hansen 


