Kværndrup Børnehaves generalforsamling 2017
Formandens beretning.
Kære forældre.
På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne byde alle jer, som er mødt op til Kværndrup
Børnehaves generalforsamling 2017, rigtig velkommen.
Det glæder mig at stå her foran jer i dag, da jeg igen har muligheden for at berette
om, at det går godt i Kværndrup Børnehave. Det går godt fordi vi har vores gode
og dygtige personalestab, som er en vigtig del af grundlaget for den stabilitet og
fremgang der har været i børnehaven gennem de seneste fire år. En anden vigtig
del er de mange vidunderlige unger, som har været og nu er en del af hverdagen
i børnehaven. Vi har haft en god tilgang af børn til børnehaven gennem de seneste
år, hvilket selvsagt har bidraget til den positive fremgang i Kværndrup Børnehaves
økonomi.
Som noget nyt i forhold til tidligere år, så har børnehaven skullet sige farvel til
store-gruppen allerede ved udgangen af marts måned i stedet for ved udgangen
af juli måned, som man førhen har gjort. Det har krævet noget tilpasning i forhold
til de aktiviteter og den læring, som det ønskes at give børnene inden skolestart.
Det betyder også, at der er nogle ting, som er blevet skåret fra, da børnene ikke
har den fornødne alder og fordi tiden ikke tillader det hele.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det hverken fra bestyrelsens eller
personalets side er ønskeligt at have denne førskoleordning. Det er set, at andre
kommuner igen er gået væk fra denne model og det håber vi, at de også får øjnene
op for i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bare lige et input, hvis nogle er jer stiller op
ved det kommende kommunalvalg.
Da både førskoleordningen og et lettere vigende fremtidigt børnetal udfordrer
rentabiliteten i Kværndrup Børnehave, så er der fortsat brug for en stram
økonomistyring. Det har også været praksis i de sidste 4-5 år, hvilket har medført,
at en negativ egenkapital på ca. ½ million kr. er blevet vendt til en positiv
egenkapital på ca. ½ million kr. En dyr bankgæld er i år blevet indfriet, da midlerne
var til det.
Dette stiller uden tvivl Kværndrup Børnehave i en langt bedre situation i forhold til
at imødekomme en nedgang i børnetallet, men det er stadig en uheldig udvikling.
Det er derfor af stor vigtighed, at I alle bidrager til at gøre god reklame for
børnehaven og måske derved sørger for de ekstra børn, som kan gøre hele
forskellen for de fremtidige muligheder i Kværndrup Børnehave.
En anden konsekvens ved at sige farvel til de ældste børn allerede sidst i marts
er, at det er mindre hensigtsmæssigt først at afholde generalforsamlingen i
oktober. Det kan være medvirkende til, at nogle ikke vil stille op til bestyrelsen,
da den valgte periode bliver et ½ år længere end man har barn eller børn i
børnehaven. Vi i bestyrelsen mener derfor, at det vil være fornuftigt fremover at
afholde generalforsamlingen inden udgangen af april måned så det passer bedre
sammen.
Dette kræver en vedtægtsændring, hvilket i forvejen er blevet påtrængende.
Ændrede skatteregler har medført, at private institutioner, som f.eks. Kværndrup
Børnehave vil blive skattepligtige. Det vil medføre ulige vilkår i forhold til de
kommunale institutioner, som ikke er skattepligtige.
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LDD, Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, står nu klar til at hjælpe med
en model, hvor private institutioner fortsat kan være skattefrie. Dette kræver dog
væsentlige vedtægtsændringer, som LDD vil være behjælpelige med at
gennemføre, og i samme ombæring foreslås det at flytte afholdelsen af
generalforsamlingen.
Grundet disse vedtægtsændringer, så vil generalforsamlingen, som vi kender den,
blive erstattet af et forældremøde med valg til bestyrelsen.
Vi har som vanligt afholdt et par arbejdsdage i løbet af året, hvor der primært er
blevet ordnet udenoms-arealer, ryddet op og malet. Arbejdsdagene byder på en
god mulighed for at få snakket og hygget på kryds og tværs med de andre
forældre, som man måske ikke lige møder eller får talt så meget med i det daglige.
Derudover er det også en stor hjælp til at vedligeholde børnehaven så den forbliver
pæn, så jeg vil opfordre alle til at deltage i disse arbejdsdage, og vil gerne, på
bestyrelsens vegne, sige tak til alle dem som bidrog i år.
Lidt senere i aften skal vi have valg til bestyrelsen, hvor blandt andet jeg selv siger
farvel og tak for 4 gode år. Dengang for 4 år siden bestod bestyrelsens første
opgaver i at drive børnehaven, som var uden leder. Vi skulle ansætte en ny leder,
som blev Mette. Vi skulle håndtere henstillinger fra kommunen og lave
handlingsplaner, og vi skulle opsige en ansat i en fleksjobordning. Der var altså
nok udfordringer at tage fat på, men én efter én blev de løst ved godt samarbejde
og godt lederskab.
Personligt synes jeg, at det har været spændende at være med til at drive
Kværndrup Børnehave, og kan godt lide idéen om, at man kan være med til at
forme dens hverdag og fremtidige udvikling.
Der er i år 3 forældre på valg i bestyrelsen, og der skal ligeledes vælges/findes 3
suppleanter. Så jeg håber, at der er en masse forældre her i aften, som også kan
se det spændende i at yde en aktiv indsats og selv vil være med til at sikre nogle
gode rammer for deres børns hverdag.
Til sidst vil jeg sige tak til den nuværende bestyrelse og vores dejlige personale
for et godt samarbejde. Tak.
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