Bestyrelsesmøde d. 30.8.2018
Deltagere
Referent
Fraværende

Pia, Hanne, Stine, Martin, Jeanette og Katarina
Pernille

Punkt
1

Dagsorden og referat
Nyt fra huset
- Malet og ordnet indenfor og udenfor
- Sommerfest og arbejdsdag gik rigtig fint
- Trivslen i huset
- Pædagogisk dag
- Økonomi
- Judith syg
- Foredrag d. 10.9.
1. Der blev orienteret om div. Ting der er blevet ordnet i huset.
2. Tak for opbakning omkring arbejdsdag og sommerfest!
3. Hanne spurgte ind til trivslen i huset – vi mener umiddelbart at alle trives
og har det godt.
4. Lørdag d. 1.9. holder vi pædagogisk dag i huset for hele personalet.
5. Økonomien ser desværre ikke så godt ud pt. Langtidssygemeldinger har
trukket os langt ned.
6. Judith er stadig sygemeldt, vi håber på det bedste. Judith kommer tidligst
tilbage 1.11.2018.
7. Vi minder om foredraget d. 10.9 med Per Schultz Jørgensen og håber
mange vil deltage.
Frugtkonto – status
Frugtkontoen er overdraget til Stine med nyt kontonr. og alt på plads.
Desværre er der pt mange der mangler at betale. Vi beslutter at lave et opslag der
gør opmærksom på, at er der ikke opbakning til ordningen, må vi desværre lukke
den ned. Stine vil derudover forsøge, at ringe op og høre om det er en
forglemmelse at der ikke er betalt. Vi talte desuden om, at det kan blive
nødvendigt med en prisstigning. Prisen har været den samme de sidste mange år,
så der er ikke fuldt op på den generelle prisstigning i butikkerne.
Valg til bestyrelsen – hvordan vil bestyrelsen være med til at få nye medlemmer?
- Stemmeboks med tilhørende reklame?
- Forældremøde hvor bestyrelsen kan præsentere sig selv og hvad de står
for?
- Begge dele?
Det blev besluttet at Hanne og Stine vil gøre reklame for bestyrelsen d. 6/9 fra kl.
14.30. Så håber vi det kan afføde interesse i bestyrelsesarbejdet. Vi skal bruge 3
nye medlemmer.
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Derefter skal kandidaterne lave et opslag om, hvad de vil bidrage med i
bestyrelsen. Det opslag hænges op mandag d. 10.9. D. 13.9 er der stemmeboks og
valg. Stine og Martin vil tælle stemmer op og annoncere vinderne.
a. 6.9 er der orienteringsmøde vedr. budgettet for næste år. Her vil
høringsmaterialet til 1. behandling af budget blive gennemgået.
b. Børne og familieudvalget inviterer til dialogmøde med
forældrebestyrelserne i børnehaver og skoler, d. 27.9 kl. 19-21.
Dialogmødet vedrører Gribskovmodellen.
Vi skal melde tilbage hvor mange der ønsker at deltage i arrangementerne.
Der er desværre ingen der har mulighed for at deltage i møderne. Vi håber stadig
et nyt medlem i bestyrelsen kan deltage d. 27.9.
a. Referater fra bestyrelsesmøderne – hvor lægger vi dem?
b. Mødedatoer fremover
Mødedatoer fremover lægges med den nye bestyrelse. Vi beslutter at møderne
fremover starter kl. 17.00. Der lægges 4 møder minimum pr. år. Derudover
kommer evt. møder omkring høringssvar.
Referater fra møderne lægges fremover som link på børneintra samt på
hjemmesiden.
Evt.

