
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 1/3 2022 
 

1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer 

a. Orientering om bestyrelsesansvar (vedtægter) samt underskrift af tavshedserklæringer  

b. Gennemgang driftsoverenskomster, orientering om baggrund for disse og genforhandling i 

2022.  

i. Vi ønsker at få tilføjet, at orientering om indskrivning af nye børn 

videregives fra kommunen til FBKH straks efter indskrivning er registreret 

ii. Forespørgsel vedr. antal lukkeuger, hvor mange må vi holde? 

iii. Der stilles spørgsmålstegn ved at vi ligger under ordningen for dagplejere, 

mens vi betragtes og kontrolleres som en institution hvad angår fx tilsyn  

c. Struktur dagtilbud, selvstyrende med coach – økonomi.  

i. Orientering om gældende forhold 

 

2. Bestyrelsens arbejdsopgaver 

a. Fordeling af arbejdsopgaver (oplæg fremsendt)  

i. Gennemgang af alle opgaverne 

ii. En af de større udfordringerne er løbende rekruttering, særligt afløsere 

iii. Der ønskes mere fokus på udlejning af bygningerne og faciliteter 

iv. Opgaver er fordelt jævnfør bilag 1, ”Arbejdsopgaver” 

b. Honorar drøftelse  

i. Opgaver vedr. daglig drift i Børnehuset (HR) aflønnes med 1.000 kr. om måneden 

 

3. Konstituering – med tildeling af arbejdsområder  

a. Niels Sloth Larsen, Formand og kasserer 

Ann-Mai Hansen, Næstformand 

 

4. Planlægning bestyrelsesmøder 1 år frem 

a. Alle møder afholdes kl. 18.30 

2022: 31/3, 5/5, 16/6, 18/8, 22/9, 27/10, 1/12,  

2023: 19/1, Generalforsamling 9/2, 1. møde efter GF 2/3 

 

5. Orientering; fastelavnsfest, børnetal, MUS, likviditet flytning tilskud, musikanlæg, lys gymnastiksal, 

generalforsamling (forslag Minna solceller).  

a. Børnetal er på 17 i børnehuset, og der starter 1 ny pr. maj, mens 2 overgår til skolen 

b. Drifttilskud er rykket til midt i kvartal, for at undgå negative renter. 

c. Der arbejdes på bedre belysning i gymnastiksalen 

d. Det undersøges om solceller er rentabel løsning 

 



 

6. Status på skole og SFO  

a. Nu drift – Fortsat undervisning på skolen under hjemmeskole-ordning 

b. Mulig fremtid – Der afventes svar fra privatskole om de ønsker at drive skole på Fejø 

 

7. Evt.  Næste møde torsdag den 31/3 kl 18:30 

 

 

 


