Referat af årligt møde mellem Kundby Friskole og Foreningerne
Foreningslokalet, den 27. april kl. 18:30
Til stede var:
Sanne Tidselholt Jørgensen
Anni Hass
John Fredslund
Yvonne Kristensen
Mette Jacobsen Christensen
Susanne Knudsen
Punkter i vilkårlig rækkefølge:
Udlån af foreningslokale/hal til børnefødselsdage og klassearrangementer
Sanne præsenterede en ny procedure/regelsæt for udlån til børnefødselsdage, som blev godkendt
med et par rettelser. Opvaskemaskinen skal tømmes ved ankomst og kan tændes ved afgang
(næste bruger tømmer den). Gymnastikredskaber er til anvendelse i skole/SFO tid og kan ikke
udlånes til selvorganiseret idræt, dette både af sikkerhedsmæssige, erstatningsmæssige og
foreningsmæssige hensyn. Borde/stole mv. skal sættes på plads i foreningsrummet jf. de
ophængte billeder på opslagstavle og ved udgangen. Vognen med borde skal sættes på pladsen i
Handicap-toilettet efter endt brug.
Samarbejdsaftale
Sanne gennemlæser den og bekræfter hurtigst muligt til Susanne K, at den er gældende for
kommende sæson, eller kommer tilbage med eventuelle rettelser.
Planlægning kommende år 2017/2018
Skolen ønsker tilbagemelding om sæson hurtigst muligt. Susanne K. fremsender Johns KGF/KBK
rulle-plan til Sanne. Herudover har KGF ønsker om, at tiden til Senioridræt på tirsdage kan foregå
fra kl. 14-15 i hallen fortsætter, samt fra 15-16 i Foreningslokalet. KGF har også forespørgsel om en
time til Morgen-YOGA fra kl. 8-9 i Hallen. Fremsendt i separat mail 29/4. Sanne og Mette giver
besked.
Rengøring
Fungerer upåklageligt i Foreningslokalet v/50+. Hal/omklædning og gang er en sej omgang for
foreningerne, især i perioden udenfor foreningssæson (fra 1. april til 1. september), hvor KGF har
tjansen alene. Der er ingen planer om at ansætte mere rengøringspersonale. Vi diskuterede,
hvordan vi kan gøre ting lettere og Sanne/Mette fortalte, at 4. klasse nu har ansvar for at feje
mellemgangen hver dag. Herudover diskuterede vi (igen) om en lidt større gulv vasker kan lette
arbejdet. Mette nævnte, at hvis vi køber en maskine, vil forældre tage vask af gang og hal med i
lørdagsrengøringen. KGF undersøger priser/sponsorering og vender tilbage.
KBK ønsker at gøre rent lørdag kl. 13 – og det er OK, da der ikke længere vil tilbydes Parkour.
Kluden på svaberen i hallen skal skiftes (Peter: der er ny i rengøringsrummet på skolen).

Skraldespanden i hjørnet i hallen er til tider lettere overfyldt. Det henstilles til alle medlemmer, at
man simpelthen TØMMER den, hvis den er fuld. Også midt på ugen.
Omklædningsrum
Vedvarende lugtgener i herreomklædning skyldes øjensynligt, at udluftningen ikke virker. Sanne
får nogen til at kigge på problemet. Dørene kan ikke stå åbne, da der vil udvide området for
oprydning, mv. Bruserhovederne afkalkes på kommende arbejdslørdag. Der er sat en ”dimmenot”
på, der skulle sikre mere varmt vand, dog er problemet at der kun er ½ kapacitet på beholder ift.
tidligere. Endelig test udføres inden 1. september. Sanne har udført et super godt arbejde med
Svinninge Varmeservice og vi tror på, at det har hjulpet. TAK.
Virklund
Der er grønt lys for at få udarbejdet et tilbud på reparation/udskiftning af de ting, der blev påtalt
sidste år. Økonomi diskuteres jf. tilbud.
Rod og orden
Vi var alle enige om at gangen flyder med papir, grene, tøj, osv. – der er forsøgt med en sko-reol.
Der vil fremover blive fejet hver dag af en klasse. Vi diskuterede, om der skal sættes knagerækker
op. Det var der ikke umiddelbar stemning for – folk udefra må hænge deres tøj i
omklædningsrummene.
Ifm. SFO’s anvendelse af bomme, tove, trapez og ringe er det en klar aftale, at alt skal ryddes op
bagefter. Scenen er ikke til opbevaring. Redskaber skal sættes på plads efter hver endt lektion i
den aftalte indretning.
Anlæg/forstærker
Sanne tilbød at lade sin mand se på anlægget først. Dernæst er der grønt lys til at kontakte Gaya
og få tilbud. Økonomi diskuteres jf. tilbud.
Bordet rundt
Der mangler en førstehjælpskasse i foreningslokalet. Susanne K. undersøger.
Søren Rytter Johansen er ansat som viceskoleleder pr. 1. maj. Sørens opgaver er blandt andet at
være kontaktpunkt for foreningerne, samt at indgå i en udvikling af samarbejdet med samme.
Brugerteamet indkalder til Brugermøde i april 2018.
Således refereret,
27. april 2017
Susanne K.

