
Referat fra bestyrelsesmøde for Fejø Børne- og Kulturhus den 29.11.2022 
 
Referent: Birgitte , afbud Thomas 
_________________________________________________________________ 
 
1) Nye driftsoverenskomster gennemgang / Niels  
Niels gennemgik dele af ny overenskomst for FBKH altså kulturhusdelen. Bl.a. vedr. overførsel af 
evt. overskud/underskud, momsfritagelse m.m.  
Sammenligning af gammel model / ny model for ”forslag til afregningsmodel for dagtilbud på Fejø”. 
Kulturhusdelen bliver beskåret i den nye overenskomst (dog mindre end først varslet) mens 
Børnehusdelen får tilført ekstra midler. 
Niels går videre til Lolland Kommune med ændringsforslag. 
 
2) Budgetudkast 2023 / Niels  
Gennemgang af børnetal i børnehus / skole. Første gennemgang af Likviditetsbudget for 2023. 
Snak om evt. at tegne en sygedagpenge-forsikring, forslaget blev besluttet, da sygedage fylder en 
del i vores økonomi.  
Efterfølgende er det konstateret at en Selvejende Institution ikke kan tegne sådan en forsikring 
(tilføjet ref. Niels)  
 
3) Drøftelse tilbud ”grøn” p-plads bag skolen, samt renovering børnehus / Niels & Birgitte  
Grøn P-plads  
Niels gennemgik tilbud. Forventning om mere ”grønt”, gerne beplantning med bærbuske og gerne 
et mere ”hyggeligt” område. Gerne en lokal entreprenør. 
Renovering  
Der er indsendt ansøgning til Fejø Fonden vedr. renovering af børnehus og sløjdlokale, samlet for i 
alt 360.000 kr. 
 
4) Status på energi/Thomas og Niels (Thomas nye priser træpiller)  
Forbedringer (ny varmtvandsbeholder) hjælper på forbrug - og husets økonomi. 
Der sættes ny shunt på fyret, så der kan ske nat-sænkning af temperaturen. 
Temperaturen reguleres lidt op i Børnehuset i samme øvelse. 
 
5) Wi-Fi status/ Katrine  
Jakob har repareret systemet, så det endelig fungerer. Ann-Mai + Katrine bestiller ny projektor. 
 
6) Samarbejdsaftale Steno status 
Der har været afholdt åbent møde med Stenoskolen. Rasmus deltog ca. 1 time. 
Rasmus besøger Fejø hver onsdag hvor han kan træffes.  
Josephine forsøger at få tilføjet ændringer i samarbejdsaftalen og få aftalen underskrevet. 
 
7) Ann-Mai fra børnehus; orientering herunder personalesituation  
Om åbningstider mellem jul og nytår – forespørgsel ude hos forældrene, vi forventer at kunne 
holde lukket. Personalegruppen forventer at holde julefrokost efter nytår. 
Ønske om ekstra tørreskab til børnehuset – Katrine og Ann-Mai undersøger priser (evt. på brugt). 
Sandkassen på legepladsen trænger til renovering.Tremmer ved pergola og rep. af sandkasse –
Thomas kontakter Peter for pris på de 2 ting. Kontakt evt. Signe. 
Afløb i SFOen (i kælderen) Ann-Mai kontakter Ole Wallin. 
Der drypper vand i bruserummet – det skal lukkes af. 
Der er en stor ”hane” også i kælderen bør måske fjernes. Niels og Laust undersøger sagen. 
 
8) Eventuelt; flyt næste møde ny dato findes, medbring kalender 
Vi får lavet test af mikrobiologisk indeklima i kælderen. Ann-Mai sørger for test. 
Der har været afholdt forældremøde. Niels gav en orientering. Der er ønske om en madordning; 
den ligger ved Josephine og Signe.  



Snak om løsning vedr. snavs på gulvet i børnehuset der slæbes ind fra legepladsen. Vi tænker 
over en løsning, da det giver meget slid på gulvet. 
Det er aftalt, at der holdes en pædagogisk dag i foråret, bl.a. med kursus i 1. hjælp. Katrine 
undersøger hvem der gennemfører 1.-hjælpskurser, samt priser. 
Der er julefest d. 7. december kl. 17-19, bestyrelsen er inviteret. 
Næste møde er flyttet til d. 26.01.2023 kl. 18.30. 
 
 
 
 
 


