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Dagsorden og referat
Velkommen 😊
Ida byder velkommen.
Introduktions runde – alle får fortalt navn og hvor man har børn henne.
• Introduktion til bestyrelse og husråd
• Konstituering af bestyrelsen
• Ida fortæller om tavshedspligten.
Vi repræsenterer vores huse og ikke vores børn.
Vi diskuterer ikke børnesager og personalesager.
Man skal passe på Facebook – hvad man melder ud.
• Vi skal finde ud af hvem som skal være formand…
• Michael træder ud som bestyrelsesformand, da hans barn går i skole til
sommer.
• Mischa vil gerne træde ind som formand for bestyrelsen.
Mischa fortæller om bestyrelsens gaver fremadrettet.
Der kommer høringssvar og vi skal lukke et hus. Vi skal gøre det så
skønsomt for børnene. Hvordan gør vi det bedst ?
Når man er valgt ind til bestyrelsen for 2 år.
Husrådet 1 år.
Næste år skal vi snakke om der skal være et husråd ude i husene ?
Lige nu hedder det at der er 4 bestyrelsesmøder, men det ændre sig altid
samt 3 husmøder.
Lederen sender en dagsorden ud med punkter og man må meget gerne
melde tilbage hvis man har nogle punkter man vi have sat på.
I Hestehaven skal der kortere åbningstid fra 1 april 2019, det vil sige at
Hestehaven lukker kl. 16.30 i hverdagene samt kl. 16 om fredagen.
Områderne skal fra 1 januar tilbyde deltidspladser – 4 stk. som bliver lagt i
Hestehaven.
Frontraser – man søger hos en fond til et projekt, kunne være en ide man
undersøger nærmere.
Næste års budget bliver stramt næste år og det skal alle være
opmærksom på.
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Hvad arbejder vi med ?

5
Ref.

Afstemning på madordning
Hvert andet år skal der være afstemning om madordningen.
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Lukning – hvad ved vi på nuværende tidspunkt ?
Det er blevet besluttet at Langdraget skal lukke, 1 juli.
Ledelsen er blevet lovet at hvad der er vores i Landraget får vi lov til at beholde.
Legepladsen bliver gravet op og fordelt ud.
Vi har fået lov til at flytte børnene i august (12/8)
Så kommer der ro på over sommeren.
Få forældre har valgt Hestehaven og resten bliver flyttet samlet til Birkevang
sammen med personalet.
Alle de store kommende skolebørn kommer sammen på Bandit skolen mandag d.
12/8 i uge 33.

