
Bestyrelsesmøde den 15/1 kl. 19.00 
 

Fraværende  

1. Evaluering juleafslutning 

 

Det var godt med fællessang, krybbespil, Lucia 
optog. 
Synd at der ikke var fakkeloptog. Det er en hyggelig 
tur op til kirken. 
Evt. starte tidligere, da der er nogle børn der skal 
tidligt op næste dag. 
En tanke kunne være at indkøbe flagermuslamper i 
stedet for fakler.  
God opbakning. 
 
 

2. Evaluering af skolefesten 
 

Det var en stor succes. 
Der er stor tilslutning fra forældre. 
Der er rigtig god læring for børnene at turde stille 
sig op og optræde overfor hinanden og de mange 
voksne. 
 

3. Generalforsamling 21. marts 
 

Der bliver snart udsendt en dagsorden til 
generalforsamling. 
Christian modtager ikke genvalg 
Per og Helle modtager genvalg 
 
I forhold til stemmeret til generalforsamling:  

- Er man forældre til et barn/børn 
på skolen/børnehaven/vuggestuen 
har man en stemme pr mand. 

- Er man ikke forældre til et barn på 
VNF kan man købe et medlemskab 
til støtteforeningen så har man en 
stemme. 

For at give den valgte bestyrelse så megen 
legitimitet som overhoved muligt, er det vigtigt at 
et stort flertal af vores forældre møder op på 
generalforsamlingen og giver deres holdning til 
kende. 

4. Regnskab 2017 Regnskabet er afleveret til revisoren. Der forventes 
et overskud på omkring 200.000.kr. efter 
afskrivninger. 
 

5. Status på projekter Vi er ved at indhente ca. priser til elementer til 
tilbygning. Så vi har en cirka 
pris på hvor meget tilbygningen kommer til at 
koste, til generalforsamling. 
 



 
 

6. Arbejdslørdag 21. april Arbejdslørdag bliver flyttet til den 7. april 
Punkter til arbejdsopgaver: 

- Der skal lægges fliser udenfor 
Viben (skal bruges som holdeplads 
for cykler) 

- Der skal gøres grundigt rent i viben 
- Der skal males på elev toiletter. 
- De sidste ting i vuggestuen laves 

færdig. 
- Fuges omkring yderdør i salen 
- Personalet høres omkring yderlige 

arbejdsønsker 
 

Vi prøver på generalforsamlingen at appellere til 
ALLE forældre om at deltage i en eller begge vores 
fælles arbejdslørdage også selvom man kun kan 
deltage et par timer denne formiddag. 
 
 
 
 
 

7. Evt.  
 
 
 

 

Næste møde: 19. marts 2018 

 

 


