Bestyrelsesmøde 22. august
Fraværende:

1. Siden sidst
Infoskærme – Ditte her styr på dette. Hun kan informeres hvis der er noget der skal på.
Dagpleje - Musvitten kan godkendes til 10 børn.
2. Fælles kostpolitik – revideret udgave (B)
Kostpolitik for Vejlernes Naturfriskole og Viben er vedtaget.
Der snakkes om det til fælles forældremøde på onsdag.
3. Dagpleje (O) + (B)
Niels Jørgen informerer om situationen.
Bestyrelsen har besluttet at dagplejerne bliver tilbudt at flytte over i Musvitten i uge 42, da
børnehaven har brug for alle lokaler pga. stor søgning til børnehaven.
4. Delvis flytning af Vibens garderobe (B)
Flytteudvalg: Peter, Helge, hor og Ole planlægger videre forløb.
5. IT og telefoni – Status (Thor)
Der er kommet nyt system og det virker!!! Er der noget der ikke virker skal Jane eller Ditte
kontaktes.
6. Økonomi. Status og dispositioner (Helle/NA) (O)
Niels Jørgen informerer.
Klim Sparekasse har givet 6500 kr. til en ”projektor”.
7. Kommende arrangementer: workshop i efteråret
”En skole i udvikling”/åben skole (3. november ) (P)
Kontakt til Mette Bigum ang. dato og om hun evt. vil med på næste bestyrelsesmøde.
På næste møde skal vi have lavet nogle punkter til arrangementer ang. hvad vi gerne vil
have forældrenes holdning til.

8. Arbejdslørdage og bestyrelsens mødekalender (B)
En arbejdslørdag i en lige uge og en ulige uge.
Næste arbejdslørdag er d. 1./10. 2016 og igen d. 6./5 2017.
Generalforsamling er d. 22./3. 2017.
Bestyrelsens og personalets julefrokost er d. 3./12. 2016.
De næste bestyrelsesmøder er d. 27./9. 2016, d. 25./10. 2016, d. 15./11. 2016, d. 13./12.
2016, 24./1. 2017, 21./2. 2017, 14./3. 2017.
9. Fælles bestyrelseskursus den 6. september (P)
Fra kl 17-20
Der er meldt 9 til udefra.
Der kommer en fra Friskole foreningen og fortæller om bestyrelsens opgave.
Lone sørger for mad.
10. Vejlernes dag
Mie Mommer har sendt mail ang. Vejlernes dag ang. hvordan projektet kan forbedres.
Der diskuteres forskellige muligheder.
Lone kontakter Mie.
11. Kontakt til tilflytter
Mulighederne diskuteres.
12. Evt.
Helge ønsker at træde ud af bestyrelsen, 1. suppleant træder til i stedet for.
Kage næste gang: Per
Kage: Mette

