Referat af bestyrelsesmøde
Den 19. marts 2018
kl.19.00-21.00
Tilstede: Lasse, Stine S., Mette, Dorte, Pernille, Stine C. og
Birgitte
Afbud: Michael, Anja
1. Valg af referent: Birgitte
2. Valg af ordstyrer: Mette
3. Godkendelse af sidste referat den 16. januar 2018: Godkendt
4. Orientering fra huset:
• Kværndrup ugen: Der er nogen der skal stå i hallen og gøre
reklame for børnehaven lørdag den 12. maj fra 10-13. Stine
C. melder sig. Andre melder tilbage til Mette.
• Torben fra banken har fået regnskabet. Vi må ikke have
mere end 750.000 stående i banken, da pengene derved
ikke er dækket. Vi har mulighed for en låneomlægning.
Men som det ser ud nu, mangler vi penge sidst på året.
Torben opfordrer os til at undersøge om Købstædernes
forsikring er billigere. Sidst vi checkede det for et par år
siden, var de ikke billigere.
• Ny pige starter 1. maj og endnu en 1. juni.
5. Økonomi - Her og nu samt resten af året. Besparelser?
• I 2019 er der som det ser ud nu kun 21 børn i gennemsnit.
• Regnskabet februar ser fint ud.
6. Stillingbeskrivelse for leder: Thomas sender det han har nået
til Stine C.
7. Persondataforordningen info: Mette og Lasse skal til møde i
april i Odense. Der er rigtig mange ting, der skal ordnes.

8. Ny dagtilbudslov i høring: Dagtilbudsloven er sat i første
høring den 20. marts. Den 1. juli går den sandsynligvis i
gennem.
9. Branding - Indsendte ord fra bestyrelsen. Hvordan kommer
vi videre? Vi har fået skrevet en masse ting ned, som vi synes
beskriver hvordan Kværndrup børnehave skiller sig ud fra andre
børnehaver, og hvad der kendetegner børnehaven.
10.
Alarm: Mette og Birgitte får sms ved alarm. Stine S. og
Lasse bliver skrevet på til også at få.
11.
Annoncer (Stine): Det koster 3000,-/3500,- at reklamere i
5772 Kværndrup i et år. Det samme gør sig gældende i Gislevs
blad. Lysavisen er gratis.
Stine har kontakt til et par grafikere, der vil lave en annonce for
maks. 2000,Lasse kender en der kan lave en video.
12.
Evt. Mobiltelefon: Børnehaven skal have en telefon til at
tilgå facebook m.m.

