Bestyrelsesmøde d. 28.4.20 kl. 16.40
Skovfogedvej 14, Annisse
Deltagere
Referent
Fraværende

Stine, Signe, Sune, Heidi, Hanne, Helle, Pernille
Pernille
Tina

Punkt
1
Ref.

Dagsorden og referat
Nyt fra formanden
• Bestyrelsen fremover. Alle på nær Tina genopstiller, så vi skal have et nyt
medlem.
• Vi overvejer hvornår vi skal afholde generalforsamling, da
omstændighederne er lidt anderledes i øjeblikket. Forslag om at holde i
forbindelse med en arbejdsdag i efteråret og dermed nå flere ting samme
dag.
• Vi skal til generalforsamlingen have forslag om ændring af vedtægterne
mht. afholdelse af valg, så det ikke SKAL være i forbindelse med et
forældremøde. Det er lidt svært i en situation som den her.
• Vi skal desuden have et nyt bestyrelsesmedlem – interesserede bedes
henvende sig til et medlem fra bestyrelsen.
• Frugtkontoen beder Stine en anden overtage, da hun har for meget og se
til. Signe træder til og overtager styringen af det.
• Vi har lagt en husker ud omkring billeder. Der må ikke tages billeder fra
Børneintra og lægges på sociale medier.
• Mini-Fo og opråb til BIF. Tak til bestyrelsen fordi de var hurtige i påsken og
bakke op om et skriv. Det lykkedes os at få omstødt en tænkte beslutning
så det nytter noget, at bestyrelsen siger til og fra.
• Det har dog været svært at finde frem til navne på de andre bestyrelser,
så det er ønske at de navne kan ligge centralt på ex. kommunens
hjemmeside.
• Der er i skrivende stund brug for bestyrelsen igen, da Regionen påtænker
at nedlægge vores buslinje. Vi laver derfor et skriv til både kommune og
region, Pernille kontakter Ramløse Børnehus og Bjørnegården, samt
dagplejere så vi er mange med på skrivet.
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Huset lige nu – nyt fra os
Håndtering af Corona vejledninger m.m.
Personale situation – sygemelding og forbrug
Børnetal
Budget
Ansøgning om Den gamle skole afvist
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Vi er positive i huset, det går godt med alle vores foranstaltninger. Vi har
været godt forberedt og det er vi rigtig glade for. Børnene er super gode
til at falde ind i de nye rutiner og måder vi er her på, og det er forældrene
også, så alt er godt.
Der kommer mange vejledninger og instrukser som vi bruger tid på at
tolke men indtil videre går det godt med det.
Vi har fået bevilget ekstra midler til at dække det ekstra personalebehov
ind og vi har derfor Victor og Anastasija i vuggestuen.
Vi har faldende børnetal, da Skolopenderne er kommet i Mini-FO. Det
presser os økonomisk, så vi vil gerne have flere børn i børnehaven. Spred
gerne det gode budskab.
Intet nyt ellers omkring budget.
Vores ansøgning til at få Den gamle skole ind under vores institution er
desværre blevet afvist i BIF udvalget. Det betyder desværre vi ikke kan
tage alle de børn ind der er på vores venteliste og det er jo ærgerligt.

Diverse arrangementer – hvad gør vi?
Arbejdslørdag
Sommerfest
Vi er nødt til at finde alternative måder at holde arbejdsdag. En idé er at lave en
liste over opgaver, og så håbe nogle forældre vil hjælpe os i en weekend hvis de
har tid. Det er for risikabelt at mødes alle på en gang.
Det gælder derfor også vores andre arrangementer, som udskydes / aflyses.
Vi håber vi kan afholde noget når vi alle er tilbage igen på normal.
Evt.

