Referat fra bestyrelsesmøde mandag d 9/1 - 2017 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Sus P, Tamsin, Høk, Bernd, Lise C og Janne
Afbud: Lise W, Lena, Vivi
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Bernd
Ref: Janne
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (Janne printer ud og tager med)
Godkendt og underskrevet
3. Godkendelse af dagsorden (Janne har forinden mailet den rundt, printer ud og
tager med) Godkendt
4. Formandens punkt: Orientering til bestyrelsesmedlemmerne om hvad der må
være sket siden sidste møde
 Kaffemøder forældre/bestyrelse, prøvet en enkelt gang i biografen – ingen
fremmødte (kun meldt ud på facebook), men vi prøver igen, og melder det
bredere ud. Tamsin ligger det ud på lektieplan fremover. Janne spørger bio om,
vi må være der sidste torsdag i måneden fra ca 16.30-17.30. Også mulighed for
at mødes til formiddagskaffe, Lise C arbejder videre på denne del.
 Beløbet fra frikadelleboden lige knap 32000,- Tamsin melder ud til forældrene
at pengene går til skolerejse – tak for hjælpen!!
 Barakprojektet og børnehave/legeplads Boomerang på godt 11000,- Ang.
Legeplads: Få børnehaveansatte med på, hvad de kunne tænke sig. Liste over
hvad der skal være færdigt – Lise C laver den, Bernd er tovholder på at tingene
bliver gjort.
 Henrik Møller – børnehaveprofil – Sus P laver pressemeddelelse til Samsø
Posten til næste uge. Lise C spørger Tina Kjær, om hun vil lave kampagne på
facebook. Henrik profil?
5. Skolelederens punkt
 Børnehave – ansættelser aftalt, det bliver rigtig godt. Lise C tager kontakt til
Rune ang efterskolen lave lille reklamefilm om vores nye børnehave. Lise C
vil gerne synge med børnene, Kim (ny ansat) kan noget stomp….
 Infomøde 10/1 – har været i Samsø Posten, sendt ud til kommende skolebørn i
postkassen og lægges på facebook i aften.
 Kulturby 2017 – skal deltage i noget sang i den forbindelse ved Kanhave
kanalen 20/1-17
 Asbjørn plan (Janne sat pkt på, blot nysgerrig ) – set og drøftet, det er gode
ideer
 Indskolingsmøde – Tamsin følger op i fht forældre

6. Orientering fra medarbejderrepræsentanten. Hvordan går det på skolen?
Hvordan har de ansatte det? Ny repræsentant fra 01.02.2017 – kommer med på
lærermødet i morgen.
7. Indkomne punkter fra bestyrelsesmedlemmer
 ”opruskning af forældre” – Lise C – drøftet, tages op igen….
 Penge – mormor/farmor bod ved Søholm julekoncert 600,00 kr, indsat på
boomerang – er sat ind på Lindys navn ved en fejl, kan ikke få lov at rette, men
pengene er der 
 Penge – lodsedler 3250,00 kr – sidste omgang pga for ringe opbakning
 Juleskoleevaluering (pr mail) – Tamsin mailer
8. Nyt ang fondsansøgninger
 Lise C afventer svar fra Anna Maria, og Lise C finder en foundraiser
 Boomerang – 10 dage tilbage, er nu på 11.120,9. Næste bestyrelsesmøde:Torsdag d 2/2-17 kl 18-20
10.Evt

 Fodboldskole – snart melde ud at vi holder 3 dage i uge 30
(mandag, tirs og ons). Bernd og Tamsin tovholdere

