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Dagsorden:  Underpunkt/Referat:  

1. Godkendelse af 
referat fra sidste 
bestyrelsesmøde 
03.11.22 og 
opfølgning på 
opgaver: 

Vi synger: 51: Nu tændes tusind julelys 
 
 
 
 

19.00 
MN+ 
BS 

2. Orientering: Børnehuset: 
Skolen: 
Musicalugen gik super godt. Der var stort engagement 
fra både store og små, og resultatet var også godt.  
Julerierne er i fuld gang. Der er blevet pyntet flot op i 
klasselokalerne, og der har været konkurrence mm. 
Vi har haft besøg af ”Strøm til børn”, der har undervist 
4.-6. klasserne i brugen af Ipads i forbindelse med 
musikundervisning. Et rigtig godt forløb 
Lederkonvent i de Himmerlandske Friskoler. Vi var 14 
ledere, der var sammen godt et døgns tid. Gode 
samtaler og godt input fra Friskoleforeningen. 
Bestyrelsen: 
 

19.05 
LH 
MN 
Alle 

3. Medarbejder-
situation: 

Intet at bemærke 19.19
MN 
LH 

Emne: Bestyrelsesmøde 
Data om mødet: 
 
Dato: Torsdag den 08.12.22 

Tid: 18.30-22.05  

Sted: Lærerværelset på Blære Friskole 

18.30-19.00 er for selve bestyrelsen (egentid). 

OBS!  

Alle holder møde fra 19.00-21.00 

 

Mødedeltagere:  
Brian Stephansen (O) 
Christian Rold 
Jesper Andersen 
Ronni Hald 
Anne Catrine Boelt Larsen 
Amalie Theilgaard 
Kirstine Yde Lauritzen 
Maria Schønning 
Line Højgaard 
Morten Nebel (R) 
Fraværende: 
Ann Binderup (afbud) 
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4. Økonomi: Budgetopfølgning pr. 30.11.22:  
Vi nærmer os årets afslutning. Med udgangen af 
november ser vi fortsat ud til at følge vores budget 
ganske godt. Det reviderede budget, som vi lavede før 
sommerferien, da vi kunne se, at der var væsentligt 
større udgifter til energi, samt renovering i børnehuset 
viser, at vi gerne på nuværende tidspunkt skulle have 
et overskud på ca. 134.000 kr., og det ser ud til, at vi 
pt. har et overskud på ca. 166.000 kr.  
 
Budget 2023: 
Med de indtægter og udgifter, der pt. er regnet med i 
budgettet for 2023, viser det er overskud på ca. 
550.000 kr. 
Heri er regnet med 200.000 kr. til vedligehold.  
Der er regnet med næsten 200.000 kr. til 
vikarudgifter. 
Der afsættes penge 100.000 kr. til børnehuset til 
finansiering af lønudgifter til ungmedarbejdere, samt 
tiltag til aflastning af de mange børn i huset. 
Der findes midler til IT til børnehuset. 
Budgettet godkendes med disse tilføjelser. 

19.20 
BS 
MN 

5. Arbejdsområder: Bygninger, energi og vedligehold: 
Der arbejdes med etablering af energifællesskab med 
hallen, så vi kan kobles på deres varmepumper.  
Pt. ser det ud som om, det kan ske inden nytår. 
 
Himmerlands VVS skal lave en afbalancering af 
gulvvarmen i Børnehuset. 

19.25 
BS 
MN 
LH 

6. Støtteforeningen: Gerne have kendskab til alle ønsker, så man kan 
undersøge muligheder, samt søge fonde og lignende til 
både projekter og ønsker.  
Opnå gode aftaler hos leverandører. 
Holde fælles møde i slutningen af et kalenderår, forud 
for budgetlægning og prioritering af udgifter. Første 
møde bliver i december. Måske mellem repræsentanter 
fra støtteforeningen og bestyrelsen. 
Morten og Line prioriterer ønsker. Herefter møde 
med støtteforeningen. 

19.30 

7. Børnetal for 
Børnehus udfordrer 
os: 

Børnetallet i Børnehuset viser de kommende år, at vi 
nærmer os op til 60 børn. Det kan vi på ingen måde 
være i de nuværende rammer. Forslaget er, at der 
nedsættes en ad hoc gruppe udenfor bestyrelsen, der i 
første omgang skal undersøge forskellige scenarier, 
undersøge lovgivning m.m. Kan vi bygge til 
børnehuset? Skal det gule hus renoveres og tilbygges? 
Skal der bygges noget helt nyt?  
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Ønskescenariet er en helt ny vuggestue, eller en 
renovering af Det gule hus samt en 
tilbygning/tilbygning/pavillon. Det hele skal finansieres 
af fondsmidler og lign. Så det er udgiftsneutralt for 
skolen. 
 
Alternativ kan en løsning være slags midlertidig løsning 
med pavilloner, der lejes til vuggestue. Udgiften hertil 
vil under alle omstændigheder belaste driften. Dette 
kunne være den første og nødvendige løsning. 
 
Vi skal passe på ikke at sætte os i en situation, hvor vi 
om 3-5 år, igen skal ”slukke ildebrande”, og ”snakke 
overlevelse”, fordi der ikke er børn nok, fordi vi har sat 
os for dyrt i en ny løsning.  
 
Vi skal have meldt ud, at børnehuset pt. er fyldt op, og 
at man derfor i 2023 kun kan komme på venteliste. Fra 
januar 2024 arbejder bestyrelsen på en løsning, hvor 
der igen kan optages både vuggestuebørn og 
børnehavebørn. 
 
Det nedsættes en gruppe, der arbejder på en 
pavillonløsning, der kan være en midlertidig løsning: 
Amalie, Line. Finder priser, muligheder mm. 
 
Der nedsættes en gruppe, der arbejder på en mere 
fremtidssikret løsning med en renovering af det gule 
hus og/eller en ny bygning til vuggestue:  
Brian, Kirstine, Christian. Finder kompetente folk 
udenfor bestyrelsen til gruppen. 

8. Forældre-
engagement 

Hvor meget kan vi ”kræve” af vores forældre i forhold 
til arbejde for og med skolen. Skal det være muligt at 
betale sig fra noget? Udsættes…. 

 

9. IT: Hvordan ser fremtiden ud ang. IT? 
Skal flere elever selv medbringe PC eller skal skolen 
investere? Udsættes….. 

 

10. Brugertilfredsheds-
undersøgelse: 

Spørgeskema er udsendt mandag den 21. november 
med sidste svardag i morgen den 09.12.  
Tages op på næste møde i januar. 

20.40 
KY 

11. PR: Videoer - hvordan bruger vi dem bedst? 
Facebookgrupper 
Jubi-land i efterårsferien - Til næste år? 
 
Brian og Morten kommer med et par ord/sætninger 
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til en julehilsen, som Anne Catrine viderebringer på 
Facebook. 

12. Kalender: 21.12: Julekoncert 
12.01: Bestyrelsesmøde 
01.02: Pædagogisk dag 
09.02: Bestyrelsesmøde 
16.02: Skolefest 
02.03: Bestyrelsesmøde 
20.04: Bestyrelsesmøde kl. 17.00 
27.04: Generalforsamling 

 

13. Punkter til næste 
møde den 12.01:  

Opfølgning på økonomi og energi 
Brugertilfredshedsundersøgelse 
Budget 2023 
Regnskabsestimat for 2022 

20.50 
BS 

14. Evt.:  20.55 
Alle 

15. Bestyrelsens eget 
punkt (lukket): 

Budget og lederløn 
Evaluering af Mortens første år. 

18.30 
BS 

    


