Område Kildedam
Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud, i
Område Kildedam.
Onsdag, d. 22.2.2017, kl. 19.30-21.00.
Børnehuset Midgård, Tølløsevej 66, 4340 Tølløse.

Forældre:

Medarbejdere:

Dagplejen: Sofie Morville

Afbud

Gitte Büllow Sørensen

Til stede

Elletoften: Camilla Duelund

Til stede

Bendikte Bindslev

Til stede

Huset: Camilla Friis Kristensen

Afbud

Tina Mikkelsen

Til stede

Midgård: Poul Lykke Behrendt

Afbud

Helle Pedersen

Afbud

Solgården: Mikkel Andersen

Til stede

Lederrep:
Jeanette Andresen

Til stede

Stestrup Børnegård: Mette Smilsen

Til stede

Vipperød Børnegård: Anne Marie Antonsen

Til stede

Områdeleder:
Kaja Bonde Pedersen

Til stede

Ågerup Børnehus: Carsten Svensgaard

Til stede

Særlig inviteret:
Administrativ medarbejder
Maj-Britt Christoffersen

Til stede

Forældrebestyrelsen, Område Kildedam.
Referat kan læses på Børn i Holbæk, samt på Holbæk kommunes hjemmeside

Dagsorden:

Tid

Noter/referat

1. Godkendelse af dagsorden.

19.30

På aftenens dialogmøde blev følgende politiske
forslag fremsat, med en opfordring til at drøfte
i bestyrelserne: Finansiering af brugertilfredshedsundersøgelse, fordeles ml. de 4 områder.
Den centrale finansiering til undersøgelsen
blev fjernet i forbindelse med at den alternative pasning (julimodulordningen) blev fjernet,
og indgik i stedet som en del af refinansiering
af den besparelse, som ordningen ellers ville
have udløst. Se pk. 2.

2. Budget 2017. Gennemgang, drøftelse og beslutning.

19.40

Dagsorden herefter godkendt.
På mødet vil forslag til budgetfordeling for
hhv. dagplejen og børnehuse i området, blive
fremlagt og gennemgået for bestyrelsen, med
henblik på endelig fordeling og godkendelse.
Forslaget gældende for børnehusene fremlægges. Budgettet godkendes.
Forslaget for dagplejen fremlægges.
Budgettet godkendes.
Opfølgning på områdets budget ligger i bestyrelsen, jf. bestyrelsens årshjul.
Opfølgning på børnehusenes individuelle budgetter ligger i forældrerådene.
Under punktet drøftes forslaget om området
mulighed for delfinansiering af brugerundersøgelse. Bestyrelsen finder undersøgelse yderst
relevant, men har brug for at kende den faktiske udgift før endelig beslutning. Bestyrelsen
genoptager sagen når områdets faktiske udgift
kendes.

3. Refleksioner fra dialogmødet med Udvalget.

20.40

Kort drøftelse på baggrund af dialogmødet
med udvalget d.d. kl. 17.30-19.30.
Positivt af politikkerne kommer ud. Der var en
oplevet enighed omkring bestyrelsernes opgave og ansvar. Ansvaret for beslutninger som
er bundet op på politiske prioriteringer/fordeling af budgetmidler, skal ligge hos
politikkerne. Som bestyrelse vil vi gerne høres/inddrages før der træffes endelig beslutning.

4. Korte orienteringspunkter

20.45




Tilpasning ift. Børnetal i Midgård
Best. medlem fra Huset har ønsket at
udtræde fra bestyrelsen, pt. ingen
suppleant.

5. Evt.

20.50

6. Punkter til næste møde.

20.55

7. Næste møde:



Plan for vedligehold af legepladser
v/vækst & Bæredygtighed
D. 21.3.2017, i Stestrup Børnegård, Stestrup.
Afbud meldes til områdeleder

