
Bestyrelsesmøde 2. maj 2018 

1. Godkendelse af referat 
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet.   

2.  Økonomi og regnskab 
Rigtig flot regnskab.  

Resultat på 986.000 kr. Der har været flere børn end, hvad der er budgetteret med.  

Der blevet brugt færre penge end hvad vi har budgetteret. Vi har budgetteret med 9 mio., men kun brugt 
8,6 mio. hvilket også har været med til at give overskuddet. 

Vi har aftalt at 300.000 kr. skal ind på opsparingen og ”resten” skal ind i en ny legeplads, men der skal 
bruges ca. 90.000 kr., som udgangspunkt, til det udestående med café området. Dette beløb er kun 
udgangspunkt, da der måske kan komme nogle ekstraomkostninger.  

Anne har et beløb på 650.000 kr. som kan bruges på legeplads.  

3. Påskearrangement 
Det gik fint, men der var ikke helt den samme store tilslutning. Der manglede selvfølgelig også hele den 
store gruppe som lige var gået ud.  

Der var rigeligt med kage.  

Anne savnede måske lidt mere om at dekorere de udskåret æg.  

Der er nok behov for en dag eller 2, hvor vi deler flyers ud og gør opmærksom på arrangementet.  

4. Tilbygning 
Tilbygningen skulle gerne blive færdig i denne uge. 

Den væg i café området vil koste omkring 90.000 kr. det er en billig pris i forhold til hvad der skal ske 
derinde. Vi afventer et svar omkring start og slut tidspunkt. 

Christian og Anne har talt om belægningen rundt om tilbygningen, der har været forskellige tilbud ude 
omkring fliser og asfalt.  

5. Arbejdsdag 
2. juni 2018.  

Bestyrelsen kommer alle, de fleste med familier osv.  

Vi skal ud og reklamere – Thilde og Jelena reklamerer for arbejdsdagen onsdag den 9. maj 2018 om 
eftermiddagen.  



Bestyrelsesmedlemmerne mødes med Anne 8.30 på arbejdsdagen og gennemgår dagens opgaver og 
poster.  

Anne bestiller råvarer, service, drikkevarer osv.  

Alle bestyrelsesmedlemmer bager en kage til kl 14.00 kage.   

Tina skærer grønt og frugt osv.  

6. Bestyrelsen 
Der oprettes en bestyrelsesmail til bestyrelsen. 

Anne rykker for bestyrelsesmodul på Famly.  

7. Byfest 
Vi gætter på at det bliver den 1. september 2018, men det skal vurderes om hvorvidt vi skal være med.  

Det ville måske være en ide at bruge byfesten til at reklamere for bestyrelsen, herunder vise ”flaget” og 
delagtighed i lokalsamfundet.  

8. Div. Orienteringer 
Ansøgning til kommunen status. Vi har søgt om opnormering. Det bliver politisk behandlet i dag.  

Kristoffer er tilbage fra barsel til stor jubel for børnene.  

Det har været en svær ansættelsesproces. Der skulle starte en ny pædagog 1. juli 2018, men papirerne er 
ikke underskrevet endnu.  

9. Kapacitetstilpasning og befolkningsprognose  
Prognose for den forventede efterspørgsel på pasning. Ud fra prognoserne har vi ikke plads til dem alle, 
men der kan også være nogle udfordringer med det her.  

Vi kommer derfor som udgangspunkt ikke til at mangle nogle børn og har derfor en god sikkerhed. 

Det skal derfor vurderes f.eks. efter sommerferien, hvordan vi forholder os til udviklingen.  

10. Eventuelt  
Fotograf Tina undersøger videre.  

Vedr. formandsposten, Thilde stiller ikke op som formand igen.   

11.  Punkter til næstkommende bestyrelsesmøde 
Byfest, hvordan, hvorledes osv.  

Økonomi 

Bestyrelsesposter. 

Generalforsamling.  


