Generalforsamling i Kværndrup børnehave
26. oktober 2017
1. Velkomst ved Jan
2. Valg af ordstyrer og referent: Stine og Birgitte
3. Formandens beretninger:
Se bilag for hele beretningen.
Det går godt i Kværndrup børnehave. Blandt andet fordi vi har en god og dygtig personalestab.
Der har været god tilgang af børn til børnehaven, som bidrager positivt til børnehavens
økonomi.
Som noget nyt har vi i år sagt farvel til storegruppen i april i stedet for som tidligere i august.
Det har påvirket børnehaven på flere områder. Det er ikke en ordning, som hverken personalet
eller bestyrelsen, synes er en god ordning.
Økonomien føres fornuftigt og med en nogenlunde hård hånd, hvilket betyder at vi de sidste 45 år er gået fra en halv million i underskud til nu ca en halv million i overskud. Der er stadig
brug for at der kommer flere børn til Kværndrup børnehave. Husk at gøre god reklame for
vores børnehave.
Vi har i bestyrelsen overvejet at flytte generalforsamlingen til april, da det giver mere mening i
forhold til at før-skolebørnene stopper her. Der skal derfor laves en del vedtægtsændringer.
Vi har i år primært arbejdet udenfor på arbejdsdagene. Det er en hyggelig dag og en god
mulighed for at få snakket med hinanden, samt en stor hjælp for at vedligeholde børnehaven.
4. Lederens beretninger:
Se bilag.
5. Gennemgang af økonomien:
Sidste års resultat var på godt 388.000 kr. Vi har nu en positiv egenkapital på 532.000 kr. Vi har
desuden betalt et banklån på 350.000 kr ud.
År til dato (30. september) er der et overskud på 170.000 kr.
220.000 kr har det kostet at storegruppen stopper i april fremfor august.
Næste år vil vi, som det ser ud nu, have lidt færre børn tilmeldt, hvilket vil påvirke økonomien
negativt.
6. Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter:
Der skal findes tre bestyrelsesmedlemmer samt tre suppleanter.
Bestyrelsen: Stine (mor til Ella og Naja), Lasse (far til Markus) og Pernille (mor til Amalie).
Suppleanter: Michael (Noahs far), Anja (mor til Andreas) og Thomas (far til Zakarias).
7. Indkommende forslag: Tilbagemeldinger fra bedsteforældredagen.

