REFERAT BESTYRELSESMØDE
VEJRUMBRO FRI, 18. AUGUST 2021
TILSTEDE:
PETER, GITTE, JONATAN, SIMONE, GERT, PALLE, KIM, SONJA, TINA & SISSEL
REFERENT: SISSEL
ORDSTYRER: JONATAN

DAGSORDEN
1.

Godkendelse af
 Dagsorden – Godkendt.
 Referat fra sidste møde – Godkendt.

2.

Siden sidst
 Arbejdslørdag
Godt fremmøde. Og vi fik nået næste alt der var planlagt
De familier der ikke deltog, vil som tidligere udmeldt for tildelt en ekstra rengøringsopgave. Det gælder
os, hvis man som bestyrelsesmedlem ikke har deltaget i arbejdslørdag.
Evt. kan Finn bidrage i planlægningen af den kommende arbejdslørdag, da han dagligt går og ser på, hvad
der trænger.
Personalet på Vejrumbro Fri deltager i én arbejdslørdag om året.
 Kort runde
Vuggestuen: Der er et par børn, der skal til og videre i anden afdelingen. Det går i øvrigt rigtig godt i
vuggestuen.
Børnehaven: Der kommer snart 2 nye børn. Børnehavegruppen fungerer også rigtig godt.
Normeringerne i de 2 afdelinger passer godt, men Gitte kigger aktuelt lidt på strukturen i pædagogisk
afdeling, og det rykker lidt rundt på normeringerne i div. afdelinger.
Filuren: Her bliver strukturen, at Dorthe som nu er gennemgående person, og så er der på skift en anden
fra pædagogisk afdeling som har et område.
Gitte har haft medarbejdersamtaler med alle personale fraset en.
Skolen: De nye personaler er kommet godt ind i huset.

3.

NY hjemmeside
 Aktuelt synes hjemmesiden rodet og uoverskuelig. Den skal være nem at tilgå, som en ny og kommende
forælder samt fungere som reklamesøjle.
 Lektie – hvad er det vi ønsker. Simone og Peter undersøger forskellige muligheder til præsentation næste
gang, inkl. pris, løbende omkostninger og drift.

4.

Agitation
 Peter og Gitte laver folder og invitation til Åben hus. Vi forventer at afholde Åben hus i november.

5.

Røg på Skolen – evt. røgpolitik
 Der afholdes kort runde for og imod. Debat næste møde.

6.

Sonja og Erna har haft møde, og der er endnu et møde i kalenderen, for at for alt overgivet.
Der skal udarbejdes likviditetsbudget – en plan for ind‐ og udbetalinger.

7.

Peter, Erna, Sonja og Jonatan planlægger møder vedr. budgettet for 2022.

8.

Sissel arbejder på den nye rengøringsliste for 1. halvår 2022. Overvejer her, om og hvordan, der kan lægges nogle
flere ”hovedrengøringer” ind – for at imødekomme klagerne over manglende/dårlig rengøring.

