Referat bestyrelsesmøde
Tirsdag den 3. november 2020
Kl. 19.00 – 21.30
Online på google meet
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Lisbeth Lausten Bang, Mai-Britt Nollin, Dorte Kvist Madsen, Sif Gjedde, Steffen
Clausen, Hanna Lund Petersen, Bodil Kejser, Maria Fredberg, Jesper Pedersen, Glennie Papsø,
Britta Bønding
Fraværende: Casper Due

1. Sang, valgt af Casper
2. Godkendelse af dagsorden og
referat fra oktober
3. Information fra børnehave, skole,
SFO (10 min.)
Herunder Covid-19-situationen

Ingen sang desværre
Godkendt
Børnehaven:
Lige nu er der 36 børn i børnehaven. Børnene
er inddelt i 2 grupper og de har byttet lokaler
igen. Det fungerer rigtig fint.
Cille er fortsat i praktik og fortsætter indtil
starten af december.
Fra midt november til midt december kommer
der yderligere en virksomhedspraktikant Lone
Jensen i børnehaven.
Maiken kommer formegentlig på fuld tid igen
midt i november.
I foråret har der været mange udgifter til
vikarer og børnehaven har endnu ikke fået
refusion fra staten f.eks. til ekstra rengøring.
SFO:
Alt er godt i SFOen. God afsked med Brian og
pænt goddag til Astrid, som er kendt i SFOen.
Astrid er ansat i et 4 mdr. vikariat i SFOen.

(O)

Skolen:
Det er vigtigt, at børnene husker lys og veste
på, når de cykler til skole. Skolen har fået en
henvendelse omkring sorte cyklister.
På fredag skal personalet diskutere hvordan
morgensang kan foregå på en ny og god måde.
Der skal også diskuteres frikvarters områder,
da det har betydning for børnenes trivsel.
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4. Budget opfølgning (40 min.)

(O, D)

5. Plan for børnehavens økonomi (40
min.)

(O, D, B)
PAUSE (5 min.)
6. Rengøring SFO (15 min.)

(O, D)

7. Evaluering af ferieåbning SFO (15
min.)

(O, D)

Drama er aflyst. Personalet bruger
dramatimerne på praktiske opgaver i stedet
for.
Budgettet for byggeriet er næsten
færdigopgjort. Der mangler lige en enkelt eller
to poster. Budgettet ser ud til at holde og der
er stadig midler til rådighed.
Vi tager punktet på igen næste gang, hvor
Casper uddyber det.
Bestyrelsen har modtaget et tilbud fra Merkur
bank omkring et erhvervslån.
Lene, Ole, Hanna, Sif, Maria, Mai-Britt, Jesper,
Casper, Lisbeth mødes med Leander fra
Merkur bank, som kan svare på alle vores
spørgsmål.
Ole kontakter Leander og melder ud, hvilken
dag i næste uge, der er møde.
Det er vigtigt, at der bliver taget en beslutning
hurtigt, da tilbuddet kun gælder til d.5.
december.
Britta spørger ind til, hvordan SFOen gøres
rent om eftermiddagen.
Fra i næste uge er der følgende plan:
Cecilie gør rent mandag og tirsdag
Rebekka gør rent onsdag og torsdag
Cecilie følger Rebekka i morgen onsdag for at
se, hvad det er der skal gøres rent.
Indtil nu har de gjort toiletterne rene og tørret
dørhåndtag og stikkontakter af i SFOen.
På personalemødet fredag laver de en plan
over hvilke kontaktflader, der skal gøres rene Både i SFOen og i den ende, hvor de store
holder til.
I uge 42 oplevede SFO-personalet, at der kun
kom halvdelen af de børn, der var tilmeldt. Det
er en meget dyr løsning, da det er mange
timer at have SFOen åben, når der er så få
børn. Der gælder det samme for uge 7. Vi
tænker, at de ressourcer, der bliver brugt i
ferieugerne kan bruges bedre.
Vi evaluerer igen efter uge 7 2021 og
overvejer, derefter at forkorte åbningstiden i
uge 42 2021, hvor SFOen holder åbent
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a) Gennemgang af alle udvalg (20 min.)
Bus, Rengøring, og Tombola-scene/drama
udvalg (Mai-Britt)
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg
(Sif)
Vedligeholdelses, Græsslåning, Legeplads og
byggeudvalg (Jesper)
b) Legepladstilsyn
c) Status – byggeri
d) Fremskyndelse af dblt.
Vandhaner/håndvaske

mandag, tirsdag, onsdag og lukket torsdag og
fredag.
Mai-Britt: ingenting
Vi anbefaler, at forældrene har mundbind på,
når de gør rent især, når de færdes på
gangene.
Sif:
Fondsudvalget har udsat deres møde, da
restriktionerne gør, at det ikke er muligt at
mødes.
Vi opfordrer fondsudvalget til at deltage i
arrangementet fra landsbyklyngen, da der på
torsdag er møde med en fundraiser. Her kan
man få gode tips til at søge fonde.
Sif kontakter fondsudvalget.
De udvalg (lejrskole, arrangement, drama), der
ikke har været så meget i gang i år grundet
forskelige aflysninger, kan tilkaldes til ekstra
opgaver f.eks. i forbindelse med vedligehold
eller byggeri.
Jesper:
Der er heller ikke afholdt møde i
legeplads/bygge/vedligeholdelses-udvalget
grundet forsamlingsforbud.
Byggeri
Bordpladen til midterbordet i værkstedet er på
vej ligesom bordplader langs væggene.
Trappen til scenen, sandkasserne og
græsplæne på arealet ved den nye bygning er
også på vej.
Legepladstilsyn
Lisbeth har kontakt til folkene omkring
legepladstilsyn og vi ønsker at få
legepladstilsyn en gang årligt.
Lamperne langs fortovet er lige nu taget fra, da
de vælter. Der arbejdes på en anden løsning.
Byggeriet meldes færdig i denne uge, så vi kan
få ibrugtagnings-tilladelsen fra kommunen.
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Håndvaske
Der er indhentet tilbud og så snart Lisbeth har
fået svar fra personalet om, hvor mange
håndvaske de ønsker, sender hun besked
videre til smeden, så der hurtigt kan komme
håndvaske op.
(O, D, B)

8. Ledervederlag (10 min.)
9. Evt.

Børnehaven har akut brug for flere håndvaske.
Det vedtages at søge ledervederlag.

O = orientering
D = drøftelse
B = beslutning
Kommende punkter til fremtidige møder:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

December: Budgetopfølgning
Januar: Landsbyklynger - repræsentant
Marts: evaluering af uge 7 i SFOen
Midt forår/efterår: dato for hovedrengøring til jul og sommer
Indfrielse af gældsbrev (jf. årsrapport s.22)
Udvalg og kommissorier bl.a. nytænkning af tombola

Punkt der skal være på dagsordenen hver gang:
- Informationer fra børnehave, skole og SFO
Kommende møder og arrangementer:
d. 3. 11 – bestyrelsesmøde
d. 1. 12 – bestyrelsesmøde
d. 5. 1 – bestyrelsesmøde
d. 2. 2 – bestyrelsesmøde
d. 2. 3 – bestyrelsesmøde kl.17 - revisor
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