
      Referat af bestyrelsesmøde den 22 januar 2018 på ørding Friskole 
 
              Fremmødte er: Preben S.- Søren S.- Søren L.- Pia J.- Jane O.- Tommy N.- Lene J. 
              Fremmødte lærer: Karen B.- Jens Jørgen- Hanne w. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrift af referat fre den 22 januar 
Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Dagligdagen  
Hanne refererer fra dagligdagen. 
Sonja er stadivæk sygemeldt, der afventes nærmere hvornår hun er klar til at starte på job 
igen. 
Kristine er sygemeldt for at være hos hendes syge barn. Det forventes at sygemeldingen vil 
være over en længere periode. 
Hanne og Laura deltager i et inkluderende skrive kursus på Ø. Jølby Friskole, fordelt på 12 
gange i skoleåret 18/19. 
Alle klassertrin på skolen deltager i brand og førstehjælps kursus. Der kommer 2 
undervisere på skolen og undervisningen vil foregå klassevis og være tilpasset de 
forskellige årgange. 
De ting der ved brandinspektionen 2017 blev pålagt forbedret, er blevet udbedret og 
Januar  2018  blevet godkendt. Næste brandinspektion vil finde sted i 2019. 
 

3. Regnskab 
Ørding Friskole vil komme ud af 2017 med et større overskud. Det endelige regnskab 
foreligger først senere. 
 

4. Bygninger 
Der afventes tilbud fra tømreren på renovering af tag på udhuset i børnehaven. Tilbuddet 
forventes at fremlægge på næste møde. 
 

5. Kaffe og kage 
Dejligt med kage til kaffepausen. 
 

6. Shelter 
Der blev på aftenensmøde debatteret om det skal være muligt for turister at benytte de 2 
ny opførte sheltere på skolen til overnatning. Det blev besluttet at det skal være muligt at 
overnatte i shelterne, mod betaling af 25 kr pr. person pr. nat. Det vil blive annonceret i ny 
brochure for syd Mors. 
 

7. Rengøring 
Der blev evalueret på hovedrengøringen. Det er bestyrelsens holdning at der skal ske nye 
og bedre tiltag til næste hovedrengøring.  
 

8. EVT 



På næste generalforsamling den 7 marts, er Preben Snedker, Søren Sørensen, Tommy 
Nielsen på valg. 
Preben Snedker - ønsker genvalg. 
Søren Sørensen – ønsker ikke genvalg. 
Tommy Nielsen – ønsker ikke genvalg. 
 

9. Næste møde 
Næste møde er fastlagt til mandag den 19 februar. 
 

10. Evaulering af mødet  
Okay, fint møde. 
 
  

 
  


