Referat fra generalforsamling i Kværndrup Børnehave
den 28. oktober 2015
• Valg af ordstyrer: Tina
Referent: Birgitte
• Formandens beretning
Blandt andet om:
• Fries konkurs og vores valg om at overgå til Landsorganisationen
Danske Daginstitutioner. Vores økonomiske tab var heldigvis ikke
så stort som frygtet.
• Hærværk og ildpåsættelse og deraf følgende beslutning om
opsætning af kameraer og alarmanlæg.
• Børnehavens skærpede tilsyn, som nu er ophævet.
• Kvalitetsmåling fra forældre og ansatte er kommet ud med et
meget positivt resultat.
• Der er flyttet mange nye familier til med børn til Kværndrup
børnehave og det ser positivt ud for det kommende år.
• Der kunne ikke findes opbakning til Markedsdagen.
• Arbejdsdage med godt udbytte.
• Lederens beretning
Blandt andet om:
• Nyt skur grundet ildpåsættelse og hærværk.
• konkurs af Frie og overgangen til Landsorganisationen Danske
Daginstitutioner.
• Skærpet tilsyn der blev til almindeligt tilsyn og som nu er ophævet
helt. Dette blandt andet på grund af det fine resultat af
kvalitetsmålingen hvor 71% af forældrene har svaret.
• Vi er nu i en ny situation hvor overvejelserne går på hvor mange
børn vil vi have at der er plads til i Kværndrup børnehave.
• Ansættelse af ny medarbejder.
• En vellykket koloni.
• Bedsteforældredag.
• Indsatsplaner og læreplaner.
• Arbejdsdag med en opfrisket børnehave, nymalet og med nye
lamper.
• Gennemgang af økonomien
Børnehavens økonomi ser fin ud. Forsikringspengene har ydet deres
til dette. Der er et pænt overskud i slutningen af året, også højere end
forventet. Der er regnet med 29 børn og det ser ud til vi ender på 32
børn. Der er ansøgt foreningen bag Beerparty om udendørs legesager.
• Valg af bestyrelse
• Der skal vælges tre til bestyrelsen og 3 suppleanter.
• Bestyrelsen: Jan fortsætter en periode mere sammen med
Marianne (Albertes mor) og Stine (Ellas mor).
• Suppleanter: Christina E. og Chris fortsætter en periode mere
sammen med Christina EØ (Carolines mor).

• Tak til Tina, Morten og Jacob der forlader bestyrelsen.
• Indkommende forslag
Der er ikke kommet nogen forslag ind.
• Evt.
Forslag om mere reklame for børnehaven. Eventuelt ved at tage
kontakt til Frank, der står for lysavisen i brugsen, hver gang der sker
noget særligt i børnehaven. Forslag om at tage kontakt til dem der står
for by-kollagen og derved få sat billeder på.

