Referat Bestyrelsesmøde mandag d. 22.10.2018 kl. 19.30 (hos Kirsten)
Fraværende: Ingen
Fra Skolens fællesbestyrelse: Brian Kjær Bak
Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Mads Jensen
Webmaster og kasserer: Søren Futtrup
Sekretær: Kirsten H. Meldgaard
Deltager – alle.
Dagsorden:
Sidste bestyrelsesmøde blev afholdt i januar 2018.
Brød og pålæg til de personer som hjalp med, at bygge legepladsen ved skolen er betalt, aconto hos Sevel
købmand (Jørgen).
Støtteforeningen ønsker et ekstra bestyrelsesmedlem som dækker området omkring Herrup og Mogenstrup
så der kommer mere fokus på yderområderne.
Mål og strategi for fremtiden: Er vi synlige nok? Vi har en god historie at fortælle vedr. den nye legeplads
ved skolen som er virkeliggjort gennem ansøgninger om økonomisk støtte fra puljer og fonde. Projektet har
været længe undervejs og der har været gjort en stor indsats for at ”sælge” ideen.
Nyhedsbrev: For mere synlighed kan Støtteforeningen evt. booste på skolen eller borgerforeningens
facebookside.
Folderen vedr. Støtteforeningen for Sevel skole og børnehuse blev gennemgået. Der er et par små
justeringer f.eks. skal legepladsen skal have mere fokus i folderen, Link til video med indvielsen af legeplads
på den (elektroniske) udgave af folderen samt blikfang vedr. Jysk Energi som støtter foreningen med 100 kr.
pr. år.
Folder skal husstandsomdeles: ca. 750 eksemplar med opland. 450 stk. i Sevel med deadline inden 13.
december. Søren laver folderen færdig og den sendes til godkendelse, fælles står bestyrelsen for at omdele
den.
Evt.: Folder hos købmanden 50 stk.
Folderen skal indeholde en seddel vedr. den støtte Jysk Energi bidrager med.
Stand til skolens Julearrangement i december.
2 årlige bestyrelsesmøder.
Abonnentsordning: Det blev diskuteret hvorvidt der kan findes en ordning, indtil videre er det dog for dyrt,
da støtteforeningen selv skal betale ca. 800 kr. i måneden for en ordning.
Jysk energi; evt. med til julearrangement. Niels skal spørges om det er ok, at jysk energi kan stå i
Støtteforeningens stand til julearrangement. (Brian)
GDPR: Det skal undersøges om vi overholder reglerne til den nye GDPR forordning, Kirsten er tovholder på
opfølgningen.
Muleposer og skrabelodder: Der er ca. 20-25 stk. muleposer med logo, samt skrabelodder (fortunalodder)
som kan sælges til julearrangement.

Ansøgninger til nye projekter, nye eventyr: Der er p.t. ingen nye ansøgninger. Støtteforeningen har
doneret farvede kasketter til børnehaven, så børnene kan kendes når De er ude til arrangementer.
Beretning fra fællesbestyrelsen: Brian fortalte om fællesbestyrelsens arbejde p.t. De arbejder i små
grupper for, at komme med ideer til forbedringer af skolen. Fællesbestyrelsen skal gøres opmærksom på, at
de gerne må søges tilskud gennem Støtteforeningen. Et af forslagene som fællesbestyrelsen arbejder med
er indendørs forbedringer på skolen, med små miljøer til bestemte formål. Evt. læsehuler, gymnastiksalens
omklædningsrum skal laves til en regulær garderobe.
Dåser: Indsamling af dåser ved den opstillede container giver godt.
Jernindsamling: Kan en permanent placering af en container opstilles, eller er det bedre med en kort
periode? Kan Vi evt. få sponsoreret en vognmand til at køre containeren væk gratis? Forslaget tages op til
næste bestyrelsesmøde.
De sidste byggesagsgebyr vedr. den nye legeplads ved skolen er afsluttet.
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til mandag d 21 januar 2019 kl. 20.00 hos Mads

Mødet hævet/

