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Generalforsamling
"Det har jeg aldrig gjort før, så det klarer jeg helt sikkert." Citat Pippi.
Det samme siger vi. Ikke om generalforsamlingen. Den har vi prøvet en del gange efterhånden,
men det nye tiltag om at spise sammen inden forsamlingen er nyt.
Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 18 starter fællesspisningen (for dem som har tid og lyst), og kl. 19 går
generalforsamlingen i gang.
Bemærk: Skolen er vært for bespisningen, så hvis I ønsker at spise med, skal I tilmelde jer via Intra
under ”Tilmelding” » ”Arrangementer”.
Dette års valg:
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Michael Linder, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Signe Glahn.
På valg er Tine Jensen, modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Tine Jensen
På valg er Maria Danielsen, modtager valg. Bestyrelsen foreslår Maria Danielsen
Valg af suppleanter:
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. (Første suppleant og anden suppleant):
Bestyrelsen foreslår Erik Grønvall Kempfner
Bestyrelsen foreslår Michael Linder

Byggeri
Vi er nu så langt fremme, at udbudsmaterialet er sendt ud til 3 virksomheder. Der afholdes
licitation her i uge 14 og planen er, at byggeriet starter i uge 18.
Bygherren skal aflevere bygningen d. 31. august, og derefter skal vi bruge lidt tid på at få sat
køkkenet op.
Hvis du ikke har set tegningerne over helhedsplanen for Spjellerup Friskole og Fribørnehave, kan
de nu ses i fællessamlingen.

Mulitibaneanlæg
Det er besluttet, at etableringen af multibanen sættes i værk hurtigst muligt for ikke at komme i
karambolage med byggeriet af skolekøkkenet. Det vil være et anlæg med støbte vægge rundt om
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en bane af kunstgræs. Der vil være mål med net på alle sider. Derudover basketballmål. Udenfor
banen, i den ene ende, vil der være et areal på 70 m² med gummibelægning, som også vil være
velegnet til brug i idrætsundervisningen om vinteren. En del forældre har allerede meldt sig til at
hjælpe med at grave ud og levere grus. Der skal lyde et stort TAK for al den hjælp vi får. Der kan
dog stadig bruges nogle ekstra hænder og kræfter i forbindelse med anlæg af banen. Hvis du vil
hjælpe til nogle timer, så henvend dig til Jan. Det bliver så godt for børnene, at få nogle flere
redskaber og noget mere velfungerende plads at lege på.
Planen er, at Multibanen står færdig inden vores sommerfest den 8. juni.

Ledige pladser i den kommende 0. klasse
Vi har enkelte ledige pladser i den kommende 0. klasse. Mange i vores nærområde har sikkert hørt
om lange ventelister hos os og afholder sig måske fra at søge. Derfor må I meget gerne sprede det
glade budskab.
Følg os på www.facebook.com/spjellerupfriskole.dk - her kan du også dele opslaget, hvis du
kender nogen, der kunne have brug for en plads på vores fantastiske skole.

Vigtige datoer
Banko fredag d. 6. april
Arbejdsdag lørdag d. 14. april - Tilmelding på Intra!
Generalforsamling tirsdag d. 24. april – Tilmelding til spisning på Intra!
Sommerfest fredag d. 8. juni

