
Referat bestyrelsesmøde 29. august 2018 

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

2. Økonomi og regnskab 
Balancen er lavet pr. 31. juli 2018. Som udgangspunkt holder vi os indenfor budgettet, dog er der nogle små 
differencer, men det forventes, at det hele går op senere på året. 

De øvrige poster, hvor der er tale om differencer, som udgangspunkt vil disse blive dækket af nogle andre 
poster idet der ikke er brugt så mange penge på nogle af posterne, men mere på andre.  

Vi vil få et negativt resultat på grund af legepladsen.  

Vi sætter indkøb osv. På ”pause”, idet legepladsen har kostet mere end først regnet. Så vi er nødsaget til at 
holde en pause, så vi ikke får et for stort underskud.  

3. Legeplads 
Bestyrelsen besigtiger legepladsen. Det ser fantastisk ud.  

4. tilbygning 
Vi skulle gerne have den sidste regning i løbet af ugen også skulle vi være færdige.  

Cafeen er taget i brug, der arbejdes med akustikken idet det godt kan mærkes, når der er mange børn.  

Økonomien holder ud fra den ekstraregning.  

Fra 1. september starter morgenmaden i cafeen – vi skal hjælpes ad med at finde ud af, hvordan det 
kommer til at fungere.  

5. sikkerhed 
Snak om videoovervågning og forsikring vedrørende den nye legeplads.  

Vil vores forsikring falde, såfremt vi får videoovervågning eller vagtaftale. 

Anne undersøger vedrørende tilbud omkring video eller vagt. 

6. generalforsamling  
Datoen fastsættes til den 25. september 2018 kl. 19.00.  

Jelena og Anette tager gerne i mod genvalg.  

Tina er ikke på valg.  

Thilde og Christian træder ud af bestyrelsen.  

Der skal være noget reklame for denne dag, vi sætter skilte op med reklamer for generalforsamlingen.  



Opgaver vedr. generalforsamlingen er blevet uddelt.  

7. Ikke anvendt 

8. div. Orienteringer  
Kommunen kommer ud og kigger mht. opnormering, vi står til at gå op med 14 børnehavebørn.  

Regeringen har vedtaget en ny forbedret læreplan, denne skal være implementeret på 2 år.  

Ærtebjerghave er blevet inviteret til et kick-off vedr. ny forbedret læreplaner og Køge Kommunes visioner. 

Regeringen har besluttet at der skal være 2 pædagogiske fyrtårne. Dette skal budgetteres ind i budgettet 
for 2019 da der er behov for uddannelse til disse.  

 


