Område Kildedam
Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,
Område Kildedam.
Tirsdag, d. 21.3.2017, kl. 18.30-20.00.
Stestrup Børnegård, Stestrupvej 45,

Forældre:

4360 Kr. Eskilstrup.
Medarbejdere:

Dagplejen: Sofie Morville

Til stede

Gitte Büllow Sørensen

Til stede

Elletoften: Camilla Duelund

Afbud

Bendikte Bindslev

Til stede

Huset:

_

Tina Mikkelsen

Til stede

Midgård: Poul Lykke Behrendt

Til stede

Helle Pedersen

Afbud

Solgården: Mikkel Andersen

Til stede

Lederrep:
Susanne Pedersen

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:
Kim Ravnkilde

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.

18.30

Godkendt.

2. Plan for vedligehold af le-

18.35

Ansvar for vedligehold af kommunens legepladser er placeret hos Vækst og Bæredygtighed.
Kim Ravnkilde fra Vækst og Bæredygtighed
er inviteret til dette punkt, for præsentation af plan for vedligehold af kommunens
legepladser, samt drøftelse med bestyrelsen vedrørende mulighed for indflydelse i
den sammenhæng.

gepladser V/Kim Ravnkilde,
Vækst og Bæredygtighed.

3. Finansiering af brugertilfredshedsundersøgelse

19.30

Kim udsender procesplan tilpasset årshjul
for beslutningstagning omkring prioritering
og fordeling af midler til renovering og vedligehold af legepladser.
Kim udsender legepladsrapporter for områdets børnehuse, således at bestyrelsen kan
orientere sig i dem, med henblik på kvalificering af bestyrelsens indstilling til renovering og vedligehold af områdets legepladser.
Bestyrelsen planlægger efterfølgende proces for udarbejdelse af indstillinger.
På dialogmødet, d. 22.2.17 blev følgende
politiske forslag fremsat, fulgt af 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 (julimodul-ordningen) blev
fjernet, og indgik i stedet som en del af
refinansiering af den besparelse, som ordningen ellers ville have udløst.
Bestyrelsen drøftede efterfølgende forslaget, s.d. i forbindelse med godkendelse af
budget 2017, og konkluderede følgende:
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.
……………………………………………………
I det oprindelige budget var der afsat kr.
100.000,00 til en brugerundersøgelse.
Område Kildedams andel vil udgøre ca. 20
%, svarende til andelen af kommunens
samlede indskrevne børnetal, og dvs. ca.
kr. 20.000,00.

……………………………………………..
Til information kan det oplyses at Bestyrelserne i hhv. Katrinedal og Skovvejen begge
finder det yderst relevant med en brugerundersøgelse, men ikke muligt at finansiere
i indeværende budgetår.
………………………………………………..
Drøftet.
Bestyrelsen kan ikke finde midlerne til brugerundersøgelsen, der kigges på alternative muligheder.

4. Planlægning af valg til bestyrelsen.

20.00

Jf. styrelsesvedtægterne §2, skal der afholdes valg til bestyrelsen en gang årligt i
perioden maj-oktober. Bestyrelsen for Område Kildedam, har i forretningsordenen §6
vedtaget at valg skal afvikles i maj-juni, og
at områdeleder indkalder til første møde i
den nyvalgte bestyrelse, som er d.
21.6.17.
Alle rep. er valgt for en 2-årig periode, med
forskudte valg.
På valg i 2017, for peroden 2017-2019:
Dagplejen: Sofie Morville-genopstillerikke
Midgård: Poul Behrendt-genopstiller
Stestrup Børnegård: Mette Smilsengenopstiller
Vipperød Børnegård: Anne Marie Antonsengenopstiller
På valg i 2017, for peroden 2017-2018:
Huset: Husets rep. er udtrådt, før valgperiodens udløb, og er uden suppleant.
Alle suppleanter vælges for et år, og er
dermed på valg.
Formålet er at få afdækket ønske om genopstilling, samt aftalt hvordan, og under
hvilke former, valget skal afvikles.
……………………………………………………..
Valget afholdes lokalt i det enkelte børnehus.
Formandens beretning distribueres, således
det enkelte bestyrelsesmedlem formidler i
eget børnehus.

5. Evt.

20.50



6. Punkter til næste møde.

20.55



7. Næste møde:

Orientering om indkøb og ansættelse med omtanke!

Stillingtagen til behov for bestyrelsesmøde d. 18.5.2017
D. 24.4.2017, i Ågerup Børnehus, Ågerup.
Afbud meldes til områdeleder

