
Bestyrelsesmøde  10/7 2020 
 
 

1.        Preben orienterer om budgettet og vi godkender/ underskriver årsregnskabet.  
 

Alle underskriver.   

Vi gennemgår budget for 2020. Ser umiddelbart ud som det plejer, ingen kommentarer. (de 

udgifter corona har givet kommer vi ind på senere. Umiddelbart får vi pengene refunderet.)  
 

2.        Godkendelse af referatet   
 

Godkendt.   
 

3.        Runde i huset, herunder rent faktisk en runde i huset (vi går en runde)  
 

Vuggestue og børnehave  

Forældre er kommet med positive tilbagemeldinger, personalet har omstille sig på nye 

retningslinjer osv. mange børn var hurtigt tilbage og til trods er alt gået godt.   

Skiftene til nye stuer blev gennemført velovervejet og alt er gået over forventning.   

Der er kommet mange nye børn og alle stuer er fyldt op.   

Der er enorm lang venteliste.  

Mange børn har ikke ferie/kortere, også iht. corona hvor forældrene har brugt ferie.   
 

Fritidshjem og klub  

Børnene har trivedes fint under corona med zoneopdeling osv.   

Indkøring af børn er gået fint.   

Gode tilbagemeldinger fra forældre.   

De er primært udendørs.   

Der har været stort fremmøde i klubben og start for de nye er går godt.   

De har roteret lidt i personalet.   
 

4.        Bygningsdelen  
 

Lofter er næsten i mål  

Bander kommer snart og bliver monteret.   

tage og ovenlysvinduer er næsten i mål  

Legeplads ting skal træbeskyttes  

Nedtagning af radiatorer og ledninger bliver snart gennemført.   

Formentlig bliver der lavet ét tag over sommerferien på løvestuen.   
 

5.        Økonomien  
 

Det ser fint ud. I forbindelse med Corona forventer vi som sagt at få penge retur.   



Hensigten er at få betalt gælden  - til feriepenge - ud, sker der store ændringer i budgettet 

kigger vi på det igen. Vi venter med at træffe beslutningen, men nu er vi informeret.   

HVIS corona-udgifter ikke refunderes kan vi tage pengene fra andre poster og spare der.  
 

6.        Frokostordning  
 

Frokostordningen fortsætter, bestyrelsen har enstemmigt stemt for.   
 
 

7.        Erfaringen fra perioden med Corona nedlukningen - er der noget, vi skal gøre anderledes 

en anden gang, kan bestyrelsen være mere behjælpelige?  
 

Informationsmængden, har den været ok spørger Jens Jacob  

• Den har været god, grundig, god og rolig tone.   

• Måske manglet lidt info til nye fritidshjem børn/deres forældre   
 
 

8.        evt.  

 Mobiltelefoner - mere info på onsdag.  

Medarbejder har haft telefon fremme og det ér håndteret.   
 

Sommerfest   

Det kan ikke afholdes som sædvanlig og derfor aflyser vi den i 2020  
 

Mht. madordning   

Når pengene engang refunderes, vil forældrene formentlig få penge tilbage for den mad der ikke 

er købt.   
 

Julie tager referat til næste møde.   

Næste møde er  26. august  
 


