Referat fra bestyrelsesmøde
Den 10. oktober 2018
kl.17.00-19.00
Tilstede: Pernille, Dorthe, Stine S., Mette, Stine C og Birgitte
Afbud: Anja, Michael og Lasse
1. Valg af referent: Birgitte
2. Valg af ordstyrer: Mette
3. Godkendelse af sidste referat 13. august 2018: Godkendt.
4. Økonomi: Der er lavet en opsparing på 100.000 kr til nyt tag
eller nyt køkken eller hvad der kommer af uforudsete udgifter.
De penge der står i plus i banken pt, vil kunne dække det
underskud, der vil komme i 2019 pga manglende børnetal.
5. Læreplan: Der er ved at blive udarbejdet læreplaner af
kommunen. De mener at børnehaven skal følge deres
anvisninger. Børnehaven har ret til at lave deres egne
læreplaner. Det skulle være blevet gjort i september, men
kommunen er endnu ikke kommet med de overordnede mål,
som er politisk bestemt.
Foreløbigt bliver der arbejdet ud fra de gamle læreplaner.
6. Madvalg: Der bliver hængt pjece op angående madvalg.
Forældrearrangeret frokostordning må maks. koste 773,-. Den
kommunale frokostordning koster 619,-. Bestyrelsen anbefaler
madpakkeordningen, som vi har den nu. Alle skal stemme. Hvis
man ikke stemmer tæller stemmen som et kryds for den
kommunale frokostordning, så det er vigtigt at alle stemmer.
7. Reklame: Pjecerne er delt ud. Ellers er vi ikke kommet længere.
Der skal fortsat arbejdes på det.

8. Stillingsbeskrivelse for leder: Der er udarbejdet
stillingsbeskrivelse for leder. Den bliver gennemlæst, rettet til og
underskrevet ved lejlighed.
9. Generalforsamling: Der er generalforsamling torsdag den 25.
oktober fra kl. 17 til 19.30. Michael laver spaghetti og kødsovs til
alle.
Der skal vælges en ny bestyrelse. Der skal vælges 4
bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, Lasse er den eneste der
ikke er på valg.
Der vil være beretning fra leder og formand og Lasse gennemgår
økonomien.
De fra bestyrelsen der har mulighed for at komme og hjælpe, må
meget gerne komme omkring kl. 16.
10.
Kalender 2019: Det bliver udsat til næste bestyrelsesmøde,
hvor der er en ny bestyrelse.
Angående svømning vil Stines mor gerne komme og hjælpe som
frivillig, da der er mange piger i storegruppen.
11.

Evt.

