
Referat til Bestyrelsesmøde 

d. 24. august 2022 kl. 19.00 

Ørding friskole 

Tilstede: Lene, Jesper, Malene, Karina, Søren, Michael, Morten, Hanne, 

Susanne og Jens Jørgen. 

Godkendelse af 
dagsorden, samt 
underskrive 
referat fra 9. juni 
2022 

 Alle 

Dagligdagen Orientering: 
God opstart, vi startede 60 børn, mistede en enkelt 
om mandagen inden skolestart. Som det ser ud nu, 
er der specialtilskud til 8 børn, muligvis helt op til 10, 
det kommer der svar på 2. sep. PPR er under pres, 5 
psykologer har sagt op.  
Nye ansigter her i huset, Freja fra den fri lærerskole, 
hun er meget selvstændig og velforberedt. Elena er 
ansat i SFO i stedet for Karina, der er sygemeldt, pt er 
hun sygemeldt til 14. oktober. Brian er her hver 
anden dag i en opstartsfase.  
Personalet er kommet godt i gang og er fleksible i 
forhold til de mange opstartsmøder og andet, der 
afholdes lige nu. 
Vi har gang i glaskunstprojektet, det er lidt hårdt at få 
vasket og skåret glasset, mellemtrinnet fik lavet 100 
ud af de 600 der forventes færdige.  
Der deltages i kulturmødet torsdag og fredag.  
Fyraftensmøderne venter lige rundt om hjørnet. 
På mandag kommer der lønrevision, de kigger 
tilfældige lønsedlerne igennem, så er vi sikre på at alt 
er i orden. 
Der arbejdes på et møde mellem friskolerne og 
forvaltningen, her kan blandt andet debatteres: 
bustider, Mega Space, Limfjords Rangers osv.  

Hanne 



Økonomi/ 
regnskab 

Orientering: 
Balancen pr 31/7 Vi følger budgettet. 
Der drøftes forskellige muligheder for besparelser i 
næste års budget. 
Varme og elpriserne bidrager ikke positivt til 
budgettet. 

Lene S. 

Børnehuset 
sammenlægning 

Opsamling 
Bilag vedhæftet 
Børnehavens vedtægter kunne let implementeres i 
skolens vedtægter. Der blev hentet inspiration fra 
kommunen, Sundby og Øster Jølby friskoler. Margit 
Poulsen har været med til at kigge vedtægterne 
igennem. Der er tilføjet 4 punkter. Friskoleforeningen 
anbefalede at man tilføjede til skolens vedtægter i 
stedet for at lave nye vedtægter. Godt arbejde af 
Morten og Søren, vi gør klar til at sende vedtægterne 
afsted, så processen kan startes. 
Jesper snakker med Pia om, hvem der tager kontakt 
til Dorthe Bertelsen på kommunen. 
Der er bestyrelsesmøde 29. september kl. 19.00 
Ekstraordinær generalforsamling: torsdag 6. oktober 
kl. 19.00. 
Anden Ekstraordinær generalforsamling:  torsdag d. 
27. oktober 19.00. 
Det foreslås at børnehaven holder deres 
generalforsamling efter skolens. 

alle 

Udvalgene 
fortæller  

Orientering: 
Evaluering af arbejdsdagen d. 13. August, det var et 
lille hold, men de var dælme ihærdige, der blev 
klippet hæk, trimmet græs, fjernet højbede, planeret 
græsplænen omkring volleybanen, ordnet en enkel 
eller 2 tagsten, brombærbuskene, blev slået ned 
igen, luget ukrudt ved indgangen ved 
parkeringspladsen, og fejet ved cykelskuret. Der blev 
også ordnet udenfor i børnehaven. 
Ideer til synliggørelse af indgangspartierne.  
Hovedrengøringen er rykket, grundet travlhed, 
arbejdsdage, fernisering, områdedag, m.m., til 
oktober.  

Alle 



Udviklingsprojekt På landsplan fravælger 25% folkeskolen, der skal 
tænkes i markedsføring med henblik på at fremhæve 
logistik. Der kan bruges 2-3000 på facebook 
markedsføring.  
Der har været godt gang i medierne, Nordjyske, tv 
Midt vest og kun mors. Aftenerne i gågaden er gået 
godt, vi er stadig på jagt efter den ”perfekte familie”.  
Byggegrundene er stadig HOT :0) 
Unge gruppen er kommet i gang.  
Der skal afholdes et nyt stormøde evt. i november. 

Lene S. 

Kaffe  Alle 

Kommende 
skoleår 

Der skal evalueres på elevtallene, vores overordnede 
mål er at bibeholde kvalitet i undervisningen. Er 
sammenlæsning af 3 årgange dette? Det skal 
debatteres yderligt.  
Der skal snakkes med personalegruppen, og forældre 
i forhold til ”punchlines”, til markedsføring.  

Hanne 

Grillaften Evaluering  
Hvornår skal aftenen ligge, ugen før? folk har travlt 
ugen op til ferie. Alternativt kunne det holdes en 
fredag, så der var mere tid også i forhold til små 
børn. En hyggelig aften. Fredag d. 16. juni. 2023 er 
der Gril aften. 

Alle 

Sponsordag/ 
områdedag 3. 
sept.  

LØIF, Beboerforeningerne, skole, Børnehave og 
menighedsråd er medarrangører af denne dag. 
Nyt i år er: børnehaven holder også sponsorløb, der 
bliver afholdt frikadellekonkurrence, fællessang, Gps. 
quiz, parkour og unicykling. Dagen slutter med 
koncert i kirken kl. 16. 
Købmanden/kaffe: Karina 
Søren Nygård giver Juice. 
Brugsen/smør: Hanne 
Red Office/paptallerkner: Hanne 
Bageriet: Pia 
Klargøring fredag kl. 17. 
Karina laver kaffe lørdag morgen og tager imod 
deller.   

Lene S. 



Evt. Vagn har spurgt om der er nogle fra bestyrelsen, der 
vil være med i repræsentantskabet for fjernvarmen. 
Hvis man er interesseret kontakter man Vagn. 

                
Pia 

Næste møde 24. 
november 2022 

 Der afholdes et ekstra møde d. 29. september.  Alle 

Evaluering af 
mødet 

Der meldes om et godt møde.  Alle 

 

 

Kaffeliste (Fed skrift sørger for at kaffen er lavet og kage/brød) ☺ 

 

Jesper Jensen                                                         Søren Nygaard 

Karina Thøgersen                                                     Lene Sejbjerg 

Hanne Ward                                                            Morten Haaning 

Pia Justesen                                                             Lars Rahbek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


