Bestyrelsesmøde 13. marts 2018
1. Referat
Referatet fra januar sendes rundt til godkendelse.

2. Økonomi/regnskab
Vi har endnu ikke modtaget årets første saldobalance.
Vi afventer fortsat regnskabet for 2017.
Vedrørende budget 2018. Der er sket nogle reguleringer på baggrund af bland andet ferieforpligtelsen er
forhøjet.
Budgettet er sendt ind til LDD, hvor vi forventer at det er helt roligt.
Vedr. afsættelse af midler til legepladser. Bestyrelsen er blevet enige om at der ud fra årets resultat skal
300.000 kr. ind på opsparingen og resten skal gå til projekt legeplads.

3. påskearrangement
Jelena kontakter med Tina M. vedr. invitationen.
Anne laver kaffe og børnehaven laver en kage.
Anne og Jelena/Tina W. snakker sammen vedrørende placering.

4. Status på tilbygning
Den er flot.
Der er dog fortsat væsentlig mangler – Anne og Christian er i løbende dialog med Morten fra Køge
Tømrerfirma.

5. Arbejdsdag
Arbejdsdagen ligger 2. juni 2018 fra kl. 9-14.
Burger på menuen, Flemming og Jelena sørger for grill, formning af burger osv. Status på arbejdsopgaver
lige efter frokosten på selve dagen.
Nærmere planlægning på næste bestyrelsesmøde i maj.

6. Et lille frø – udvidelse af vuggestuen
Christian har tanker omkring rummet hvori krybberne står. Tanker går på at lave dette rum om til et
indendørs rum, hvorefter det således kan blive en del af vuggestuen. Dette kan have betydning for
opnormeringen af børn i vuggestuen, således at der kan komme flere til vuggestuen.

7. Sommerfest og indvielsesfest
Sommerfesten er sat til 22. juni 2018.

Stor fest med mad og aktiviteter. ”Gamle” aktører inviteres (Sille, Jesper osv.), altså folk der tidligere har
lagt mange timer i det her.
Bestyrelsen er indstillet på at der skal bruges en sum penge til en større fest.

8. Div. Orienteringer
Ansøgning til kommunen, der er søgt på en opnormering til 40 vuggestuebørn og 86 børnehavebørn.
Betina er tiltrådt i Gittes stilling. Hun er bare god.
Den 1. april 2018 kommer der et nyt ansigt i lillegruppen ved navn Susanna.
Flere vikarer. Peter går på orlov og dernæst kommer han tilbage i måske kun 1.5 måned, da det forventes
at han kommer ind på studie og derfor stopper.
Vedr. persondataforordningen vil der komme en masse handlinger på grund af beskyttelse af data. Der vil
være flere forskellige ting der skal underskrives osv.

9. Skensved avisen
Ingen status – intet nyt under solen.
Der er meget gang i borgerforeningen, der er umiddelbart standby på en avis.
Vi skal holde dem lidt til ilden, dette står Christian for.

10. Eventuelt
Thilde meddeler at hun ikke kommer til at fortsætte som formand i næste periode, men dog fortsat er
medlem af bestyrelsen et år mere.
Det er uvist om Jelena fortsætter i bestyrelsen, i bekræftende fald bliver det ikke som formand.
Vi skal derfor ud og rekruttere personer til bestyrelsen.
Til forældre-mødet laver Jelena og Thilde et oplæg omkring bestyrelsen, deres arbejde, deltagelse osv.
Julefrokost – skal det laves om til påskefrokost eller skal det aflyses? Thilde laver en doodle.
Jeannie arbejder på en meddelelse vedr. pre-school.
Bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen den 15. august (onsdag uge 33).

Forberedelse til næste bestyrelsesmøde i maj
Læs op på regler vedrørende vedtægtsændringer mht. at rykke generalforsamling fra september til
april/maj.
Hvorledes i vedtægter vedr. personer med manglende betaler – kan der ekskluderes.

