Referat bestyrelsesmøde
Tirsdag den 1. september 2020
Kl. 19.30 – 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Lisbeth Lausten Bang, Mai-Britt Nollin (google meet), Casper Due, Dorte Kvist
Madsen, Sif Gjedde, Hanna Lund Petersen, Bodil Kejser, Maria Fredberg (google meet), Jesper
Pedersen, Glennie Papsø,
Fraværende: Casper Due, Steffen Clausen, Jesper Grønne

1. Sang, valgt af Bodil

Septembers himmel er så blå

2. Godkendelse af dagsorden og

Referat godkendt og underskrevet.
Dagsorden godkendes
Børnehave:
Hanna er tilbage efter orlov – velkommen
tilbage og tak for det store arbejde til Louise.
Der er lige nu 34 børn indskrevet i børnehaven
lige nu og fuldt hus med 40/41 børn til maj
2021.
Majken er tilbage d. 14. september efter sin
sygdomsperiode. Hun starter stille op med få
timer om dagen.
Cille er i virksomhedspraktik og fortsætter i
praktik 3 gange om ugen a 3 timer.
Max er ny vikar.
Personalet efterspørger forberedelsestid.

referat fra august
3. Information fra børnehave, skole,
SFO (10 min.)

Skole:
Der er åbnet for fysik igen på Skægkærskolen,
så ældste tager afsted på fredag.
Lige nu er der 96 elever på skolen. Der er flere
henvendelser fra forældre omkring pladser,
men vi har ikke fysisk plads til flere børn. Lige
nu er der venteliste til børnehaveklassen i
2021.
Nicklas Rander er ansat som støtteperson i
børnehaveklassen/storegruppe og skal have
valgfagstimer og to lektioner i ældste-gruppen.

(O)

SFO:
Britta Bønding er ansat som SFO-leder og
starter d. 1. 10. 2020
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4. Covid-19 – Børnehavesituation (15
min.)

Hvert barn skal vurderes individuelt om det er
symptomer på Covid-19 eller om det er kendt
sygdom ved barnet.
Lene laver et skriv til ugebrevet omkring
symptomer og hvordan vi forholder os til dem.
Der er fortsat rengøring en gang hver dag.
Legetøjet bliver byttet ud hver dag.
Det store telt gik i stykker i sommerferien og
skal erstattes. Prisen kendes endnu ikke.
Der er mangel på håndvaske i børnehaven, da
der er mange børn som skal bruge den samme
håndvask. Børnehaven ønsker at det bliver
berøringsfri armaturer, der sættes op.
Lisbeth finder nogle gode folk, der vil tage sig
af opgaven med nye håndvaske både i
børnehaven og på skolen.

(O, D)

5. Rengøring (30 min.)

Der er udsigt til at børnehaven får del i de
statslige midler i forhold til de udgifter, der har
været under corona-epidemien.
Der laves 8 områder. Rengøringsopgaverne
skrives på et a4 ark, som lamineres og sættes i
en holder i rengøringsrummet. Når man skal
gøre rent tager man det laminerede ark, som
hører til området og når rengøringen er
afsluttet sendes en sms til Glennie senest
søndag kl.17.
Glennie er holdkaptajn, som ringer rundt til
dem der ikke har været forbi og gøre rent. Hvis
ikke der er gjort rent, ringer Glennie til den
familie, der mangler.
Den nye rengøringsprocedure starter i uge 37
og de nye familier kommer på planen i uge 40.
Maria og Maj-Britt sørger for at sætte de nye
familier ind i rengøringsproceduren.
Der er kommet mange nye familie, så
hyppigheden af rengøringerne er den samme
som den plejer, selvom der er kommet et
område mere.
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Maria og Maj-Britt skriver omkring den nye
rengøringsprocedure i ugebrevet.
Bussen skal fortsat gøres rent hver anden uge.
Der er et ønske om, at få en vaskemaskine og
tørretumbler på skolen, så kludene ikke skal
med hjem og vaskes. Vi tænker at indkøb af
vaskemaskine, tørretumbler og installering af
disse vil koste ca. 10.000 kr.
(O, D, B)

6. Pedel (20 min.)

(O, D, B)

7. Generalforsamling (15 min.)

Hanne og Inger skal takkes for deres store
indsats gennem mange år til generalforsamlingen. Maj-Britt og Maria holder tale
og Lene sørger for gave.
Morten er ansat på timebasis og har ikke
ugentlige timer på skolen, men kommer når
der er behov.
Morten løser ikke de opgaver der er udendørs
med at feje, ordne bede eller slå græs.
Det undersøges om, der er budget til at
ansætte en pedel i x-antal timer om ugen.
Generalforsamlingen d. 10. 9. 2020 starter
kl.17 og skal holdes udenfor.
I tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind i salen.
Bestyrelsen sætter stole op kl.16.00
Arrangementsudvalget sørger for
forplejningen, der covid-19 venligt.
Sif spørger Bjørn om han vil være dirigent
Maria og Lisbeth står for opstilling af
kandidater.

(O)
PAUSE

Personalet er stemmetællere.

Bestyrelsens aften aflyses.
De nye familier bliver placeret i et af
udsættelse? (10 min.)
udvalgene i løbet af efteråret.
Udvalgene bliver indkaldt på en anden måde.
(O, D, B)
9. Gennemgang af alle udvalg (20 min.) Mai-Britt: ingenting

8. Bestyrelsens aften – aflysning eller
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Bus, Rengøring, og Tombola-scene/drama
udvalg (Mai-Britt)
Sif:
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg
(Sif)
Vedligeholdelses, Græsslåning, Legeplads og
byggeudvalg (Jesper)
a) Bålhytten – ventilation
b) Udlejning af bålhytten

(O, D)

10. Byggeri (10 min.)
-

Status

(O)

11. Plan for økonomien for
børnehavens bygninger (10 min.)
- Status

-

har haft fat i PR-udvalget og materialet
til den nye velkomstfolder er sendt
videre nu.

Jesper:
- der er bestilt fliser til rundt om den nye
bygning og fliseholdet står klar.
- der er et ønske om at beholde den
gamle sandkasse og at de store dæk
bliver lagt i forbindelse med
sandkassen.
- der er vigtigt, at man giver besked
direkte til de folk, der skal udføre en
praktisk opgave.
- Lisbeth kontakter kommunen omkring
legepladstilsyn
- Børnehavens græsplæne bliver slået af
Sif mor og mand.
Kommunen mangler tegninger over den nye
bygning, så derfor har vi lige nu ikke lov til at
bruge bygningen. Lisbeth og Jesper arbejder
på sagen.
Ole arbejder fortsat på sagen med Merkurbank omkring et lån. Håbet er at der sidst på
måneden kommer et svar fra banken.

(O, D)

12. Landsbyklynger – repræsentant?
(10 min.)
(O, D)

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

Prioriteret liste over fremtidige investeringer
Midt forår/efterår: dato for hovedrengøring til jul og sommer
Indfrielse af gældsbrev (jf. årsrapport s.22)
Oktober: Bålhytten (ventilation og udlejning)
Oktober: Bus
Oktober: udendørs håndvaske til vinter
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g)
h)
i)
j)

Oktober: bestyrelsens aften
Oktober: plan for økonomien for børnehavens bygninger
Oktober: Landsbyklynger - repræsentant
December: pedel

Punkt der skal være på dagsordenen hver gang:
- Informationer fra børnehave, skole og SFO
Kommende møder og arrangementer:
d. 6. 10 - bestyrelsesmøde
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