
Dagsorden bestyrelsesmøde for Fejø Børne- og Kulturhus den 27.10.2022 
 
Deltagere: Laust, Kathrine, Ann-Mai, Niels, Josephine, Signe, Thomas og Birgitte 
 
Referent: Birgitte  
_____________________________________________________________________ 
 

1) Signe & Ann-Mai fra børnehus og SFO; orientering herunder personalesituation  
Der mangler en lærervikar på skolen. Der er i brev til forældre fra Steno luftet at børnene 
midlertidigt tager 2 dage/uge til Stenoskolen i Nakskov, så der onsdag – fredag undervises på 
Fejø. Vi tilbyder Steno, at vi hjælper med jobopslag for at finde en person der kan stå for 
undervisningen på Fejø (ansættes af Steno). Josephine og Ann-Mai aftaler møde med Rasmus 
d. 2. nov. Ann-Mai kontakter Rasmus vedr. uddannelseskrav til personale (pædagog, lærer, 
medhjælper?). Det er Stenoskolen der ansætter personale, vi hjælper blot så godt vi kan med 
lokalkendskab. 
Der er forældremøde d. 15. november kl. 17.30. 
Åbne/lukkedage mellem jul og nytår i børnehus, vi henstiller til, at børnene passes hjemme, så 
personalet så vidt muligt kan holde jul med deres familier og få afspadseret og holdt ferie til alles 
bedste, samt børnehusets økonomi. 
Huller på legeplads der kan skyldes rotter, skal tjekkes igen og evt. fyldes nu! Thomas hjælper 
med løsning. 
Forespørgsel om indhegning af den lille legeplads ved skolegården, ingen beslutning. 
Flytning af garderober fra skolen ned i Børnehuset. Ann-Mai sikrer løsning. 
Jernpæle fra skilte ved trafikbanen skal fjernes. Birgitte/Peer sikrer løsning. 
Der mangler varmt vand ved pusleplads i Børnehuset. Niels kontakter Dickow. 
Personalets vagtplan kan ses bag døren til børnetoilettet.  
Første-hjælpskursus og pædagogisk dag for personalet forventes gennemført i januar. Signe 
melder dato for lukkedag ud i meget god tid, så forældre har mulighed for at finde løsning for 
dem der er 100% afhængig af børnehus. 
Ann-Mai forestår julefrokost for personalet. 
P-plads ned mod de tidligere lærerboliger. Minna har hentet tilbud hjem på ”grøn” parkering, og 
fondssøgning kan snart igangsættes.  
 
2) Driftsoverenskomst genforhandling status v/Niels  
Niels har igen talt med Lars Poulsen-Jensen, Lolland Kommune. Ingen afklaring. 
Man kan ikke se tydeligt af referat fra sidste byrådsmøde, om besparelsen på FBKH skal 
udmøntes. Uvisheden gælder begge driftsoverenskomster (både pasningsdel og bygningsdel). 
Det er stærkt fortvivlende, at vi ikke ved hvordan økonomien bliver fra 1. januar. 
Niels forsætter med at lægge pres på Thomas Østergaard, Martin Boesen og Lars Poulsen-
Jensen og Thomas Knudsen fra Lolland kommune. 
 
3) Orientering v/Niels; forsikringsdækning, fitness, parkering skolegård, Minna tilbud grøn 
parkering 
Præcisering af nogle detaljer vedr. forsikringsdækning. 
Fejø Fitness starter i det tidligere bibliotek 1. november, og omkostningsdækning er aftalt til 1.000,- 
kr/mdr, der skal ikke nævneværdig varme på (den kommer de selv med). 
Personale og børn ønsker sig nogle ting til udendørs leg (liste fra Danielle). Støtteforeningen 
prøver at sikre nogle af ønskerne. 
Josephine skriver reminder om bil-fri skolegård fra 9-15, da dette ikke overholdes af alle pt. 
Vi prøver med venlige henstillinger lidt endnu inden der udskrives p-bøder. 
FBKH mangler en projektor. Katrine sikrer indkøb. 
 
4) Rengøring efter udleje 



Niels undersøger muligheden for at få et firma til at rengøre efter udlejning, bl.a. springer lejere tit 
ovne, køleskabe og opvasker over ved rengøringen. FBKH vil gerne ha’ mulighed for at kunne 
henvise lejere til et firma, da vi ikke har nogen brugbar løsning nu, og skidtet hober sig op over tid. 
 
5) Energi-spare-tiltag v/ Thomas og Niels  
Der er lukket for det varme vand, så der kun er varmt vand i køkken og i børnehus toilet+puslerum. 
Træpilller: ved sidste køb var prisen 5.90 kr./kg, den er faldet lidt, og bestyrelsen er enige om at 
have is i maven og vente så længe som muligt med næste bestilling (omkring nytår), i håb om 
yderligere fald. 
 
6) Wi-Fi status; v/ Katrine  
Kathrine kontakter Jacob N om hjælp til at løse skolens wi-fi problemer, da Stenoskolen ikke 
har haft deres tekniker på opgaven endnu. 
 
7) Samarbejdsaftale Steno / Niels og Ann-Mai  
Stenoskolen er stadig presset på personaleområdet. Se pkt. 1., så det trækker ud med 
færdiggørelse. 
 
8) Eventuelt; næste møde 29. november 
Derefter er der planlagt møde d. 19. januar (gennemgang af regnskab).  
Generalforsamling torsdag d. 2. februar. 
 
 


