
Referat af bestyrelsesmøde den 2 september 2019 på Ørding Friskole 
 
Fremmødte: Jesper J.- Louise N.- Karina T.- Pia J.- Lene S.- Preben S.- Lene J. 
Fremmødte lærer: Karen B.- Jens Jørgen- Hanne w. 
 

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrive referat fra d. 5 august 
Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Dagligdagen 
Der er startet godt op på det nye skoleår og der er godt gang i lektierne igen. 
Skolens deltagelse i kulturmødet på Mors, har været en spændende 
oplevelse. 
5 kl har været på heldags dannelsestur til Tange El-museum, med lærere og 
nogle forældre til kørsel. 
Beredskabstyrelsen i Thisted har inviteret til 112-dag, hvor 0-1 kl deltog. 
Forfatteren Gerd Laugesen har besøgt skolen, som en del af butterfly 
projektet, som i maj 2020 munder ud i en teaterforestilling på Limfjords 
teatret, hvor skolens børn skal medvirke. 
2 fyraftensmøder er afholdt, med godt fremmøde. 
Jobcentret er kontaktet på henblik på ansættelse af ny flex-jobber som vikar 
nogle få timer ugentlig. 
 

3. Økonomi 
Balancen pr 31/7 er bedre end budgetteret, da der blandt andet har været et 
mindre forbrug fra bygningskontoen end forventet. 
 

4. Sponsordagen 
Der afhentes diverse sponsorede ting fra lokale butikker, til brug på 
sponsordagen. 
Bestyrelsen mødes lørdag morgen til klargøring af sponsordagen, opsætning 
af borde og stole, klargøring af morgenmaden, opsætning af den lejede 
hoppeborg på sportspladsen. 
På dagen laves en pop-up shop til salg af billetter til koncerten med Nikolaj og 
Piloterne-duo 4 oktober på skolen. 
 

5. Bygninger 
Der undersøges om tagstenene fra smede museet i Ørding evt kan bruges til 
udskiftning af nogle tagsten på skolens tag. 



Martin O. vil på begynde understygning af skolens tag. Skolen skal dog selv 
opsætte stillads, hvor Martin og de medarbejdere han har med kan arbejde 
fra. 
Der er afventes tilbud på videoovervågning af skolens-og Børnehusets 
område.  
 
 

6. Evaluering af hovedrengøring 
Vellykket hovedrengøring, stort fremmøde og god stemning. 
 

7. Kaffepause 
Dejligt som altid. 
 

8. Stategimøde 
Bestyrelsen vil gerne bruge skolens Facebook side til at synliggøre og fortælle 
de gode historier fra Ørding skole. 
 

9. Koncert/underholdning  
I forbindelse med Koncerten med Nikolaj og piloterne-duo på skolen, er der 
opsat plakater på hele Mors og lavet reklame via Facebook.  
Billetterne til koncerten kan købes via Ørding købmand og via link på 
skolenshjemmeside. 
Skolens lærere vil stå i baren denne aften og servere natmad mm. 
Bestyrelsen mødes til fyraftensmøde 25/9 kl 17. Til planlægning af praktiske 
gøremål i forbindelse med koncerten. 
 

10. EVT 
Ved næste bestyrelsesmøde i børnehuset deltager Lene J. og referer derfra til 
næste bestyrelsesmøde på skolen. 
 

11. Næste bestyrelsesmøde 
Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til mandag den 7 oktober kl 19:00. 
 

12. Evaluering af mødet 
Fint møde. 
 
 
 
 



  
 


