BESTYRELSESMØDE 2021-04 REFERAT
VEJRUMBRO FRI

Tidspunkt:
Sted:
Til stede:
Referent:
Forplejning:
Ordstyrer:

2021-04-22, kl. 18:30-20:30
Vejrumbro Fri,
Peter, Kirsten, Kim, Gert, Sonja, Tina og Jonatan
Sissel
Tina
Jonatan

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

Konstituering af bestyrelsen:




2.

3.

4.

[B]

18:40

[B]

18:45

[B]

18:55

Dagsorden - Godkendt
Referat fra sidste møde - Godkendt

Øvrige ansvarsområder







18:30

Formand – Jonatan Hjul
Næstformand - Kim Pedersen
Kasserer – Sonja Koldbæk

Godkendelse af:



[B]

Sekretær – Sissel Fischer
Bygnings/vedligeholdelsesudvalg – Gert, Kim og Palle
Rengøring – Overdrages til sekretær
Kontakt forældreråd - Tina
Kontakt støtteforening – Palle hvis han kan overtales :-), alternativt Sonja
Andet?

Aktiviteter i det kommende skoleår
Der er en nye årsplan på vejs. Hvis vi nu får et almindeligt skoleår, hvilke
arrangementer med forældredeltagelse vil vi så have?
Der arbejdes ud fra samme antal arrangementer som tiltænkt i indeværende skoleår.
Dvs.:
Skolestart, Lucia, 2 x Arbejdsdag, Forældrekaffe og Bhv.lejr.
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5.

Personale-bestyrelsesarrangement d. 19. maj

[B]

19:15

[O]

19:25

Fokus på værdier, fremtidsperspektiv og strategi. Jonatan står for program og
indbydelse.
Gert sørger for mad og drikkevarer.
Tidsrum 17:00 – 20:00
6.

Ansættelser – status
Der er indgået aftale mht. pædagog (Christina), pædagogmedhjælper (Anette) og
sekretær (Erna). Erna starter 1/5 og Christina og Anette starter 1/6. Processen med
pædagogisk leder og lærer er i gang og forløber planmæssigt med henblik på
besættelse 1/8.
Der skal ansættes en ny pedel pr. 1. september eller snarest der efter. Det kræver at
der skal afholdes samtaler inden ferien. Peter og Jonatan laver et opslag.

7.

Kort pause

8.

Budgetopfølgning

19:30
[O]

19:35

[D]

19:45

[O]

20:20

[O]

20:25

Der er sigte mod et positivt resultat for 2021, men budgettet er pt. lidt for optimistisk i
forhold til behovet for lønkroner i efteråret.
Peter har lavet en aftale med indkøbsmægleren med henblik på at trimme de faste
udgifter. Der er potentiale for en rimelig besparelse der mere end opvejer honoraret.
9.

Strategi 2025 – Bygningerne til børnene (men vel også til de voksne?)
Udgået pga. tid.

10.

Meddelelser i øvrigt
Personalet takkede for de pæne ord fra ledelse og bestyrelsen på generalforsamlingen.

11.

Evt.
Kort snak om mad og bad i forhold til gældende retningslinjer. Der er netop åbnet op
for bad, men ikke for mad endnu. Peter skriver ud.
Der pågår pt. et arbejde i samarbejde med Dagrofa med at forsøge at stable en
erstatning for købmanden på benene. Peter og Jonatan deltager i arbejdet, sammen
med repræsentanter for byens foreninger.
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