
Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2014  
 

Til stede: Ole Bundgaard, Jørgen Nielsen, Thor Rishøj, Mie Mommer, Peter S. Nielsen, Helge Thorhauge, 

 Ulla Persson, Heidi Nørager og Niels Jørgen Andersen. 

Fraværende: Silvana Hansen.  

1. Generalforsamling 

Under punktet ”bestyrelsens beretning” taler Ole for bestyrelsen, Søren Ladegård for tilsynet og Niels Jørgen 

om året i skolen/Viben. 

Hvis ingen andre foreslås til dirigent, vil bestyrelsen foreslå Jens Chr. Toft. Ole kontakter ham inden 

generalforsamlingen. 

Bestyrelsen kommer med kage og stiller borede op den 26/3 kl. 18. 

• Valg af tilsynsførende – skal være 

Niels Jørgen beder Silvana undersøge hvornår næste valg til tilsynsførende skal være. 

• Indkommet forslag – ”Forventninger til bestyrelsen” – herunder: krav til bestyrelsen samt forældrenes forventninger 

til bestyrelsens rolle. 

Forslagsstilleren – Marianne Vinter får under generalforsamlingen mulighed for at uddybe punktet. Niels Jørgen 

kontakter Marianne, så vi ved lidt mere om hvad hun gerne vil opnå med diskussionen. 

 2. Arbejdslørdag i april (12. eller 26. april) 

Næste arbejdslørdag bliver den 12. april. Ole, Niels Jørgen og Jørgen (pedel) laver opgaveoversigt. 

 3. Pædagogisk udvikling (Mie) 

Mie har kontaktet Nora Marie Ørbæk, som kan undervise i feedback model/samarbejde og kommunikation 

Ophelia Achton, der kan undervise i ”naturen og børns udvikling” 

Niels Jørgen har talt med Søren Ladegaard om at iværksætte et udviklingsarbejde om fælles pædagogisk 

platform/samarbejde/naturprofil og motivation for læring. 

Niels Jørgen vil, efter samråd med personalet, indstille til bestyrelsen, hvilket udviklingsarbejde der findes mest 

presserende. Herefter vil bestyrelsen beslutte hvilke projekter der iværksættes og hvornår vi kan starte disse 

 4. Normering efter sommerferien 

Niels Jørgen kontakter Thisted kommune med henblik på at få opnormeret Viben til 38 børn, da vi i perioden op mod 

sommerferien oplever behov for flere pladser. Vi har mulighed for at inddrage det tidligere kontor i Viben, så de ekstra 

m²kan tilvejebringes. 

Da udviklingen i børnetallet i Viben ser ud til at blive opretholdt på nuværende niveau, vil vi fastholde 

personalenormeringen på det nuværende niveau også i det kommende år. 



 5. Værdier – skolens grundlag 

Niels Jørgen søger for at det renskrevne værdipapir lægges på skoleporten (under formelle oplysninger) 

 6. Diskussion om behov for tilbygning 

Niels Jørgen kontakter arkitekten med henblik på et møde mellem arkitekt og den samlede bestyrelse. Vi ønsker at få 

afklaret: tilbygningens ideelle placering, den anslåede pris og en håndterbar tidplan. 

Det er bestyrelsens forventning, at en tilbygning vil kunne etableres inden skolestart 2015-16, hvis projektet besluttes 

iværksat. 

 7. Telefonsystem 

Peter og Thor undersøger om det er muligt at etablere et mere driftssikkert telefonsystem. Vi skal opnå mulighed for 

omstilling mellem skole-SFO og Viben samt omstilling til mobiltelefon udenfor åbningstid, så forældre altid kan komme 

i kontakt med skolen. 

 8. Økonomi (Jørgen) 

Vi forventer at 2013 ender med et overskud på ca. 200 000 kr. idet flere af byggeprojekterne er blevet straksafskrevet. 

 9. Evt.: 

Klaus Kjeldtoftindleder, på bestyrelsens vegne, en dialog med Thisted kommune om at vi, på lige fod med andre 

landbyer i kommunen, får overdraget bygningerne - uden indfrielse af den resterende 1 mio. 

Ole undersøger om det vil være muligt at udvide vores parkeringsareal. 

Kontoret undersøger om det er muligt at benytte PBS. 
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