Bestyrelsesmøde nr. 6
Mødedato:
Mødested
Til:
Ad hoc:
Afbud:
Referent:

Torsdag den 27. oktober 2016 kl.19.00-21.00
Sletten Legeakademi, Solvangsvej nr. 5A-B
Signe, Stefanie, Nina, Charlotte, Morten, Casper, Nikolaj, Julie, Birgitte,
Jesper
Carla, Inge, Michael
Anita, Kennet, Louise, Jannie, Camilla
Anette W

Referat
Anette bød velkommen til Carla og Michael og bestyrelsen præsenterede sig. Klubbørnene præsenterede
salat og tærter og kage, som de havde lavet til bestyrelsesmødet.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Referat af mødet den 27. september 2016
Referatet blev godkendt.
3. Velkommen til Carla, som er klubbernes repræsentant i bestyrelsen
• Carla fortæller om, hvordan det er at gå i klub
Børnene er glade for klubberne og klublivet. De er glade for aktiviteterne, som er varierende.
Aftenklubben, som foregår én gang ugentligt, var de også glade for. Der var begyndt at
komme flere børn fra Langebjerg til 6. klasses-klubben, hvilket de var glade for, da de fik nye
venner. Der var tilfredshed med, at klubberne blev slået sammen i ferierne. Generelt var der
tilfredshed med aldersopdelingen med 6. klasses-klubben. Da de først fik fri 15.15-15.30 var
det dog lidt sent at komme til klubben. Der var stor spørgelyst fra bestyrelsens side.
• Gensidig forventning til klubrepræsentanten og fremtidig samarbejdsform
Bestyrelsen så frem til, at klubrepræsentanten ville repræsentere klubberne i bestyrelsen,
således at bestyrelsen blev indviet og bedre informeret omkring børnenes og de unges klubliv
i Humlebæk.
Anette sørger for at opsætte en postkasse i klubberne, hvor børnene kan lægge forespørgsler
og punkter til bestyrelsen.
4. Præsentation af Sletten Legeakademi v/ Inge Buchave
Inge viste rundt i Sletten Legeakademi og fortalte om dagligdagen der.
• Velkommen til Michael Palitang, ny daglig leder pr. 1. 11.16
Anette bød Michael velkommen til Børnehusene Humlebæks ledelsesteam.
• Michael præsenterer sig
Michael gav en kort præsentation af sig selv og af sin baggrund.
5. Siden sidst
a) Ansat en del nye medhjælpere i afdelingerne
Der var ansat flere nye medhjælpere frem til 30. april 2017. Fremover vil der blev tilstræbt, at
der ansættes flere medarbejdere i de kolde måneder.

b) Ny struktur på kultur i Børnehusene Humlebæk fra 1. januar 2017
Efter 1. januar 2017 vil Børnehusene Humlebæks kulturpædagog Pia Wegmann’s
kompetencer kunne anvendes af alle 3-5 års afdelinger. Der var undersøgelser omkring at
indgå i et projekt om ’Kulturelle udtryksformer’.
c) Indsats for nedbringelse af sygefravær i Søstjernen
Anette og Birgitte orienterede om den indsats der var iværksat for nedbringelse af
sygefraværet i Søstjernen. Fredensborg kommunes personalepolitiske vejledning vil blive
implementeret.
d) Bestyrelsesfolderen
Anette orienterede om, at folderen var færdig og i trykken. Den ville blive medbragt til
forældremødet den 16. november 2016 og blive lagt på Famly samt hjemmesiden.
6. Planlægning af forældremødet onsdag den 16. november 2016
• Hvem genopstiller af jer, der er på valg?
Bestyrelsesmedlem Louise Bødker Evald genopstiller
Bestyrelsesmedlem Charlotte Mathiassen overvejer genopstilling
Suppleant Julie Ninn-Hansen opstiller til bestyrelsen
• Gennemgang af proceduren for valg til bestyrelsen
• De af bestyrelsesmedlemmerne, der ønsker at genopstille, må meget gerne sende et
kort skriv om dem selv og bevæggrunden for at stille op til Flemming
flhe@fredensborg.dk , som vil lægge præsentationen på Famly.
• De daglige ledere vil udlevere stemmesedler til deres forældre.
• Anette vil på Famly skrive et opslag, om der er nogen der vil opstille til bestyrelsen.
• Signe vil på forældremødet spørge, om der er nogen af de tilstedeværende, som
eventuelt også vil opstille.
• Hvert barn har 2 stemmer.
• Stemmerne vil blive samlet i en stor skål og blive optalt af de daglige ledere.
• Fordeling af arbejdsopgaver
• Signe udarbejder og fremlægger bestyrelsens årsberetning, som fremsendes inden
forældremødet til Flemming flhe@fredensborg.dk , som vil lægge den på Famly og
hjemmesiden.
• Anette udarbejder områdelederens årsberetning, som også bliver lagt på Famly og
hjemmesiden.
• Casper vil fremlægge bestyrelsens nye folder.
• Casper vil efter valget sørge for at samle de nye bestyrelsesmedlemmer for indsamling
af mailadresser m.v.
• Forslag til konstitueringsmøde:
24. november 2016 kl.19.00 eller
5. december 2016 kl.19.00 eller
14. december 2016 kl.19.00
7. Eventuelt
Signe havde lavet en forespørgsel omkring DropMop i de øvrige bysamfund, men har ikke
modtaget nogen tilbagemeldinger. Signe vil orientere bestyrelsens medlemmer, når der kommer
tilbagemeldinger.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, gode tiltag og dialoger og en særlig tak til de af
bestyrelsens medlemmer, der takker af for denne gang.

