
       Referat af bestyrelsesmøde den 6 august 2018 på Ørding friskole 
 
 
              Fremmødte: Preben S.- Jesper J.- Lene S.- Pia J.- Søren L.- Lene J. 
              Fremmødte lærer: Karen B.- Jens Jørgen- Hanne W. 
 

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrift af referat fra den 3 juli 
Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Dagligdagen 
Hanne refererer fra dagligdagen. 
Fremadrettet omorganiserer PPR, så det vil være den samme psykologe, talepædagog m fl 
der er tilknyttet skolen. 
Butterfly projektet er blevet godkendt ved EU. Projektet vil blive et samarbejde mellem 
Limfjordsteatret og skolen. Som vil være indenfor teater, musik og billedkunst. Desuden vil 
der blive udveksling med lærer fra andre Europæiske lande. 
Kristine har vundet en ny projekter til skolen. 
Gulvet i aulaen er blevet opfrisket med en polering, af Morsø Gulvservice i sommerferien. 
Der arbejdes på at lave bedre indeklima i kælderen. Derfor er der ved at blive installeret  
ventilatorer, det er Søren Lyndrup der udfører arbejdet. 
 

3. Regnskab 
Regnskabet pr 30/6 ser fint ud. Der er noget større overskud end budgetteret. 
 

4. Bank 
Skolen har en del penge stående i banken. Bestyrelsen har drøftet muligheden for at 
investere pengene, men har besluttet det er forbundet med for stor risiko. Der blev i stedet 
besluttet at flytte 750.000 kr til Salling Bank for at sikre pengene bedst muligt. 
 

5. Hovedrengøring 
Planen for kommende hovedrengøring drøftes. Som noget nyt er der lavet 
rengøringsskemaer, for at overskuligøre rengøringsopgaverne. 
 

6. Indgangsparti 
Det er bestyrelsens ønske at få lavet et nyt flisebelagt, funktionelt og præsentabel 
indgangsparti. Som kan anvendes af gående og cyklende og med skiltning og indgangsport 
som synlig gør skolen. Projektet drøftes videre på næste bestyrelsesmøde. 
 

7. Branding 
Bestyrelsen har på aftenens møde drøftet ideer og muligheder for at branding af skolen. 
Der blev drøftet muligheden for at starte en youtube kanel og indrage det i 
undervisningen. Mulighederne undersøges nærmere. Der vil fremadrettet være fokus på 
branding af skolen. 
 



8. Kaffe pause 
Altid dejlig indslag 
 

9. Køb af grund 
Desværre blev alle papirerne vedr. købet af grunden Bygaden 29 ikke godkendt af 
tinglysningskontoret. Der manglede skolens vedtægter og bestyrelsesmedlemmernes 
navne skrevet med blokbogstaver. Sekretæren ordner de manglende ting og får det sendt 
til tinglysningskontoret.  
 

10. Byfornyelsesfest 
Byfornyelsesarrangementet drøftes på aftensmøde. Plan for dagen: 
Alle bestyrelsesmedlemmer mødes på skolen fredag den 31/8 kl 19:00 for at opstille borde 
og stole i gymnastiksalen.  
Lørdag den 1/9 mødes alle kl 9:00 til fælles morgenmad. Hanne og Lene S. Kommer dog 
tidligere for at lave kaffe og te. Lene J. bager 40 boller. 
Lørdag den 1/9 kl 11:30 fælles oprydning af bestyrelsen. 
De lokale sponsorer kontaktes, med henblik på deres sponsorat til morgenmaden. 
Dige, Ø. Assels kontaktes af Lene J.  
Brugen, Ø. Assels kontaktes af Lene J. 
Min købmand, Ørding kontaktes af Lene J. 
Bageriet Fruevej, Nyk. Mors kontaktes af Jane O. 
Red Office, Nyk. Mors kontaktes af Hanne w. 
 

11. Ref. fra bestyrelsesmøde i børnehuset 
Der var ingen repræsentanter fra skolebestyrelsen tilstede på sidste bestyrelsesmøde i 
børnehuset. 
 

12. EVT 
Der er ønske om faste datoer for bestyrelsesmøder resten af året. Det bliver den første 
mandag i måneden, som er følgende datoer: 3 september, 1 oktober, 5 november og 3 
december. 
 
Bestyrelsen er interesset i og bekymret over at bestyrelsen bag Ørding købmand ikke er 
kommet med nogen officiel udmelding om hvilke planer de har når nuværende forpagter 
stopper senest den 31/12. Derfor har skolebestyrelsen kontaktet formanden bag Ørding 
købmand, via mail, for at høre hvad de har i støbeskeen. Da det naturligvis er vigtig for 
skolen at bevare en købmand i Ørding. 
 

13. Næste møde 
Næste møde er fastlagt til mandag den 3 september. 
 

14. Evaulering af mødet 
Langt, ok møde. 
 


