Referat af årligt møde mellem Kundby Friskole og Foreningerne
Foreningslokalet, den12. april 2016 kl. 18:00
Til stede var:
Sanne Tidselholt Jørgensen
Anni Hass
John Fredslund
Susanne B. Hansen
Mette Jacobsen Christensen
Torben Sejrup
Susanne Knudsen
Dagorden var følgende
•

Samarbejdsaftale
Overordnet var alle tilstedeværende enige om at det har fundet et rigtigt godt niveau
og vi trives side om side.
Der var enighed om at spørge Støtteforeningen om de vil deltage i Brugerteamet. Det
bør henstilles, at de afholder arrangementer om lørdagen. Susanne har fremsendt
forespørgsel.
Fejl/mangler/vedligehold mm:
o Knagerække ønskes i Foreningsrummet
o Trappen bør repareres.
Vi aftalte, at 50+ reparerer trappen på Arbejdslørdagen den 21. maj.
o Vandtemperatur er meget svingende kold/varm.
Tilkaldt smed har ikke løst problemet.
Eventuelt et ur, der står på automatisk sænkning.
o Varmeanlægget i skydekælderen er utæt, det drypper ned i fælleslokalet
o Strøm i kælderen er utilstrækkelig – kaffemaskine kan ikke køre samtidig med
andre ting. Ekstra fase ønskes.

•

Planlægning kommende år 2016/2017
Alle reflekterer deres årshjul/årsplaner i kalenderen
John fremsender KGF/KBK rulle-plan til Sanne.
Susanne H aftaler selv bytninger indenfor for KGFs 3 underafdelinger.
Senioridræt på tirsdage fra 14-15 i hallen fortsætter, samt fra 15-16 i Foreningslokalet.
Susanne H sender mail til tiden fra 15-16.
Samarbejdsaftalen revideres fremover hvert år i April, næste gang 2017.
Brugerteamet indkalder.

•

KALENDER
Mette forklarede situation omkring kalender og vi tager emnet op igen til August ifm.
nyt IT på skolen.

•

Rengøring 2016/2017
Aftalen mellem KGF og KBK har fungeret upåklageligt set med foreningsøjne (og med
andres øjne). Ligeledes har 50+ ydet en fin indsats i Foreningslokalet, så overordnet
fungerer det rigtigt godt.
Der blev udtrykt bekymring om rengøring i Omklædningsrummene er tilstrækkelig. Især
i Herreomklædning er den slem. Der er givet 2 x Rodalon i løbet af året og det er ikke
nok, der spores svamp på væggene.
Sanne taler med Grethe om hvilken grad af kemikalier mv., der har været anvendt før.
Endelig bør det checkes om udluftningssystemet virker optimalt, da der har været
tegn op at filteret bør skiftet. Kan nogen fra Søren Stavnskær se på det?
Susanne H gjorde opmærksom på at fejningen i Hallen er reduceret frem til sæsonstart.
John skal tilføje pudsning af spejle på listen.

•

Sikkerhedseftersyn af Gymnastikredskaber i Hallen
o Virklund var på besøg 6. April
Fod på Buk skal skiftes, samt pal på Børneplint
KGF betaler 50% af ovennævnte
o Loftbomme skal repareres med plastisk træ
o Klatretove blev ikke godkendt, de er for løse i løkkerne og der opstår klemrisiko.
De må derfor ikke anvendes. Susanne H beder om en pris hos Virklund.
Det skal dog nævnes, at der ikke må slås knuder på dem.
o Betjenings-tovværk til trapez/bomme skal skiftes inden for et års tid.
o Resten blev godkendt
Herudover blev følgende diskuteret:

•

•

Fastspænding af Måttevogn, som tidligere påpeget af AMO
Konsulenten fra Virklund mener ikke det er nødvendigt. Måtterne skal selvfølgelig
stadig spændes fast, men vi følger hans anbefaling og spænder ikke selve
vognen fast.

•

Minimål
Begge må mangler væltesikring i form af en roset i gulvet, hvor de skrues fast.
Pris pr stk kr. 1.500 – i alt kr. 3.000, som deles med 1/3 til hhv. KBK, KGF og Friskole.
Når det skal laves, bør minimål flyttes væk fra ribberne.

Bordet rundt
Anni; Søde børn og hjælpsomme og søde lærere
Sanne; En lærer vil gerne låne Kids Volley bolde.
Lokalforum køber nogen til Kundby Dagen, som Friskolen kan arve.
Alle; Meget tilfredse med samarbejdet – kommunikation løser alle problemer.

Ref 12. april 2016
Susanne

