
Referat fra bestyrelsesmøde for Fejø Børne- og Kulturhus afholdt den 5/5-2022 

 

Deltagere: Niels, Thomas, Josephine, Katrine, Ann-Mai, Laust og Birgitte 
 
Referent: Birgitte 

 
1) Orientering v/Niels; foretræde Folketing, Corona godtgørelse, låge legeplads, Dronningens 

besøg, Dual simkort. 

Foretræde: mødet gik godt. Vi afventer foreløbig lidt. Vi vil forsøge at lægge pres via sociale medier. 
Corona godtgørelse: har modtaget godtgørelse pga. sygefravær svarende til ca. 25.000 kr.  
Låge legeplads: er ordnet. 
Dronningens besøg: delegation fra Lolland kommune har besøgt skolen. Kommer til at foregå i 
skolens aula og gymnastiksal. Opbakning til Niels forslag. 
Dual simkort: børnehusets ønsker om mobil og i-pad er løst, bl.a. med dual-sim. 
 

2) Biler ud af skolegården + tirsdagshold v/Thomas og Laust 

Stor opbakning til arbejdstirsdage.  
Der køres knust tegl og beton på den nye parkeringsplads langs halvtagene. 
 
3. Trafikbane – mere maling skolegårdens asfalt + måske plankeværk v/Birgitte  

Den nye trafikbane fungerer godt. Birgitte kontakter Susy for at få skitse med henblik på maling af 
mooncar-bane på den bageste del af skolegården. 
 
Der skal males ”plankeværk” og bænke i skolegården. 
Plan: tirsdagsholdene renser og sliber træværket. FBKH køber maling m.m.  
Støtteforeningen sørger for at træværket grundes og finder personer der kan/vil dekorere. 
 
Støtteforeningen har fået fuld bevilling til renovering af halvtagene i skolegården.  
Alt skal faktureres til Støtteforeningen. 
 
4. Aftale udvalg – opdatering ifht. Aftale med Stenoskolen v/Kathrine, Thomas og Josephine 

Møde med Steno-gruppen d. 17. maj, samme dag som Steno arrangerer ”åbent hus” kl. 16-18. 
Åbent-hus arrangementet er en rigtig god anledning til at lære Stenoskolen nærmere at kende.  
 
5. Færgekonto status v/ Josephine 

Josephine har haft en konstruktiv dialog med overfartslederen.  
Vi afventer, og håber på at kunne få en flexibel løsning for persontransport af Stenoskolens lærere. 
 
6. Driftsoverenskomst genforhandling status v/Laust 

FBKH har to driftsoverenskomster med Lolland Kommune. 
1 vedr. bygninger og 1 vedr.  dagtilbud, der begge skal genforhandles inden udløb d. 31.12.22. 
Aftalen vedr. dagtilbud skal forbedres. Børnehuset betales ikke som en off. Institution, men der 
stilles krav ved tilsyn m.m som var stedet en offentlig institution. 
FBKH afregnes heller ikke på samme niveau som de øvrige private institutioner i Lolland Kommune, 
der pt afregnes efter en taxameterordning.  



Noget tyder på at FBKH i den nuværende aftale modtager optil 20.000 kr. mindre årligt pr barn end 
de øvrige institutioner. Laust formulerer en tekst til Lolland kommune (Inge Juliane) med henblik på 
at får en dialog i gang inden sommerferien. 
 
7. Orientering fra dagtilbud v/Ann-Mai; tilsyn, kurser, vikarer, SFO nu og efter sommerferien, 

indretning … 

Det seneste tilsyn gik godt. Positive tilkendegivelser vedr. alle forhold. Vi afventer tilsynsrapport. 
Heidi Jensen og Lene Froböse er vikarer og Julie er ny tilkaldevikar. Flere af de fastansatte er på 
kursus i øjeblikket. Børnehuset varetager også pasning af børnene i SFO’en.  
Der bliver behov for fast hjælp i nogle timer hver dag efter sommerferien. 
 

Indretning: både vuggestuen og børnehaven fremstår med slidt og ikke tidssvarende inventar. 
Personalet har foreslået ny indretning af lokalerne. 
Vi anslår, at det samlet vil koste ca.  300.000 kr. inkl. totalrenovering af det gamle sløjdlokale. 
Bestyrelsen bakker op omkring personalets ønsker på nær terrasse i skolegård der ikke var 
opbakning for, og derfor ikke bliver en del af renoveringsplanen, øvrige forsøges gennemført når 
finansiering er på plads. 
Bestyrelsen beder Støtteforeningen hjælpe med at skaffe penge til nyindretningen. 
Renoveringsprojektet prioriteres meget højt. 
 
Det blev aftalt at der ryddes op i sløjdlokalet, så vidt muligt inden d. 21. maj, så evt. salgbare ting 
kan forsøges solgt på markedsdagen. Tirsdagsholdet hjælper med at bortskaffe de ting der skal 
smides ud. Thomas er tovholder. 
 

8. Status børnetal dagtilbud – forventning, antal medarbejdere/barselsorlov v/ Niels 

Lige nu er der 16 børn i børnehuset. Forventer yderligere 5 børn inden årets udgang. 
Magnus stopper 6. august. Svea har orlov til midt december. Ann-Mai afklarer med Kikki om vi har 
tilstrækkelig med kræfter til at lukke hullet efter Magnus stopper og frem til Svea kommer tilbage. 
 

9. Markedsdag 21/5 v. Birgitte (er Stenoskolen inviteret?) 

Kort orientering. Det vil være dejligt med flere stande. 
Josephine sender Støtteforeningens invitation til Stenoskolen og opfordrer dem til at besøge os. 
 
Forslag om at flere foreninger eks. Fejø Mølle kan deltage og gøre reklame for sig selv 
(rekruttering). Bestyrelsen blev opfordret til at deltage med stande og/eller ved at møde op med 
hele familien. 
 
Kort snak om Støtteforeningens nye struktur (økonomi/kultur/kommunikation/børne aktiviteter). 
Kort snak om Støtteforeningens primære opgaver. Gerne fokus på kerneopgaverne – skolepenge og 
gøre det sjovere at være barn på Fejø. Og lige nu at skaffe finansiering til nyindretning af lokalerne i 
børnehuset. 
 

10. Eventuelt 

Den 16.-17. maj kommer 4. klasse fra Stenoskolen på kort lejr-tur på Fejø.  
Ann-Mai og Katrine rydder op i klubben i kælderen inden deres besøg. 
 

Næste møde er aftalt til: 16 Juni 18:30 


