Bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. september 2014 kl. 19.30 – 21.30
Deltagere: Bonnie Gormsen, Claus Jensen, Jette Rysgaard, Bernd Garbers, Tamsin Fabricius,
Frederik Karlsbo, Lene Michelsen
Afbud: Lena Bjørn, Niels Holst

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat (er)
Referat fra sidste bestyrelsesmøde mangler i mappen

3. Gennemgang af status på saldoen

- Lene Magaard

Udsat til næste møde

4. Orientering

- Jette

Idræt er nyt prøvefag, men der mangler retningslinjer fra Undervisningsministeriet.
21. januar er der informationsdag for nye kommende 0. klasser. Tamsin og
Frederik ser på vores folder fra sidste år og vurderer, om den skal ændres.
Bonnie kører rundt til børnehaver med invitation til juleskole.
Boldbanen trænger til nyt benmel og nye net. Bonnie ringer til Niels
angående dette.

5. Evaluering af høstmarked

- alle

Alle var enige om, at det havde været en succes, og at stemningen havde
været god. Voksenkonkurrencer er en god ting – fx gummistøvlekast, men gerne
flere næste år. Labyrinten var også en stor succes. Vi skal sælge mere mad
og drikke i løbet af dagen fx vafler og boller. Måske skulle man overveje at
spise en ½ time før, og måske skal børnene starte på spisningen før forældrene.
Bents ostesalg var fint.
Bedre koordinering ang. sodavandssalg.

6. Invitation fra Lilleskolen om fælles bestyrelsesmøde
Vi er indtil videre positive. Claus går videre med sagen.

- Claus

7. Åben Skole – orientering og beslutning

- Miriam, Lene

Der er et landsdækkende Åben Skole - arrangement d. 11. nov. 2014.
Friskolen kunne deltage med fx åben SFO, rundvisning, valgfagsværksteder,
billedfremvisning fra Hollandsturen samt oplæg fra borgmesteren. (Han vil gerne deltage)
Lærerne beslutter i den kommende uge, om skolen skal deltage. Tidspunktet er
dårligt for Friskolen, da vi lige har haft Høstfest, skolerejse og snart juleskole.
Note: Friskolen deltager ikke

8. SFO bemanding

- Jette

Frederiks timer i SFO slutter til efterårsferien. Eva mener, at disse timer er
vigtige, for at SFO´en fortsat skal være et godt tilbud. Bestyrelsen har derfor
besluttet at forlænge Frederiks ansættelse i SFO´en indtil jul. Til jul må økonomien afgøre, hvad der videre skal ske.

9. Annoncering – beslutning om hvor

- Niels

Bestyrelsen tilslutter sig Niels´ anbefaling om, at vi ikke annoncerer i VisitSamsø.

10.Ansøgning til Samsø Festival – opfølgning
Ansøgning er sendt.

11. Evt.

