Bestyrelsesmøde den 19/11 2018 kl. 19.00
Fraværende

Louis
Niels Jørgen og Kasper Agesen har holdt møde med Jan
Sekkelund. Der kommer et tilbud fra ham.
Vi regner med at have indhentet alle tilbud inden jul.
Beløbets udmøntning er en aftale mellem FSL og skolen
Beløbets størrelse besluttes af bestyrelsen.
Niveauet bliver det samme som sidste år.
Vi har fået tilsagn fra både Sparekassen Thy og Klim
Sparekasse om 5.000 kr. fra hver.
Der vil blive søgt hos friluftsrådet.
Vi følger budgettet. Vi forventer at feriepengeforpligtigelsen
vil stige betydeligt på grund af den nye ferielov. Dette
forventes ikke at påvirke vores likviditet.
Niels Jørgen tjekker op på priser og laver aftale med
leverandør.

1.

Status på byggeplanerne

2.

Beslutning om ramme
for lokal løn

3.

Sponsorpenge til
ladcykler

4.

Status - økonomi

5.

indkøb af kost

6.

Arbejdets organisering i Der har været et spørgsmål til ”10-er-mødet” og om børnene
Viben
passer sig selv når pædagogerne er til møde.
Når Viben har været til ”Musik og Fortælling” hjælpes alle
børnene i tøjet og ud på legepladsen. Her vil de være under
opsyn af to voksne, men de resterende tre voksne overleverer
beskeder fra morgenen og aftaler dagens gang. Denne
overlevering tager fem til ti minutter og foregår under
halvtaget på terrassen og dermed altså blandt børnene.

7.

VNF’s vigtigste værdi?

8.

Evt.

Næste møde 7. januar 2019

Viben og Niels Jørgen vil lave et nyhedsbrev med skrivelse om
hvordan dagen forløber i Viben. Herunder hvordan personalet
planlægger og evaluerer aktiviteter.
Bestyrelsen vil diskutere VNF’s værdier til næste
bestyrelsesmøde.
Alle bestyrelsesmedlemmer medbringer til næste møde, de
for dem, fem væsentligste værdier.
Herunder jul
1.dec holdes der julefrokost for personale og bestyrelse.
3. dec. holdes der julefrokost i SFO
Der vil blive holdt Jule fredags Cafe fredag den. 14 dec. Der vil
blive serveret kaffe/saftevand og æble skiver fra 13.45-16
Seniorer/bedsteforældre
Efter vi har omlagt det til at hedde ”VNF´s venner”, er det
blevet bedre struktureret og der er flere der er kommet med.

