BESTYRELSESMØDE 2021-03
VEJRUMBRO FRI

Tidspunkt:
Sted:
Indkaldte:
Referent:
Forplejning:
Ordstyrer:

2021-03-25, kl. 18:30-20:30
Vejrumbro Fri, Børnehaven
Peter, Kirsten, Kim, Gert, Palle, Sonja, Sissel, Tina og Jonatan
Sissel
Sonja
Jonatan

DAGSORDEN
[D] = Debat, [O] = Orientering, [B] = Beslutning.
1.

Besøg af revisor for gennemgang af regnskab 2020

[O]

Revisor Morten Gade Steinmetz gennemgik regnskabet for 2020. Resultatet er et
minus på ca. 50.000 kr.
2.

Godkendelse af:
•
•

3.

[B]

Dagsorden
Godkendt
Referat fra sidste møde
Godkendt

Økonomi 2021
Der pt. sigte mod et positivt resultat for 2021, men det er mange ændringer pt., så vi
er forsigtigt optimistiske.

4.

Ansættelser
4.1. Sekretær - status på proces

[O]

Erna Sørensen er ansat pr. 1. maj
4.2. Pædagog mm. - status på proces

[O]

Der har været deadline og der er samtaler på mandag.
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4.3. Pædagogisk leder

[D+B]

Opslag blev gennemgået og godkendt.
Peter, Jonatan og 2 stk pædagogisk personale + en fra forældreråd i første runde (20.
maj)
Fuld bestyrelse i anden runde (25. maj)
4.4. Lærer

[D+B]

Opslag blev gennemgået og godkendt.
Ansættelsesudvalg: Peter, Jonatan, Gert og lærer
5.

Kort pause

6.

Orientering
- Skolen
Christina kommer tilbage fra barsel fredag.
-

7.

[O]

Pædagogisk afdeling
Bodil stopper 1. juni

Arbejdslørdag d. 24. april.

[D+B]

Arbejdslørdagen gennemføres i 10-personers grupper udendørs og 5-personers
grupper indendørs. Spisning kan foregå som sandwich udendørs.
Jonatan skriver en indbydelse. Palle, Kim og Geert planlægger indholdet.
8.

Generalforsamling d. 15. april

[B]

Vi har egentligt lagt op til at vi både skulle være igennem med Strategi og nyt
værdigrundlag – men det har på alle måder været en undtagelsesperiode siden
sidste generalforsamling.
Generalforsamlingen gennemføres som en helt ordinær generalforsamling, men vi
bruger lidt krudt på at orientere om ansættelser.
Sissel og Jonatan genopstiller.
Jonatan tilretter indbydelse.
9.

Evt.

10.

Internt
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