
Referat fra bestyrelsesmøde for Fejø Børne- og Kulturhus den 26. januar 2023 
 
Deltagere: Ann-Mai, Josephine, Katrine, Thomas, Laust, Niels og Birgitte 
 
Referent: Birgitte  
____________________________________________________________________ 
 

1) Niels orienterer div; fyr, renovering BH, Steno aftale, bus aftale,  
Rotter er et stort problem omkring skolen, de kommer til dels fra genbo der har høns der 
også går på skolens område. Undermineret nedløb på legeplads – Laust og Thomas 
sørger for at det bliver lavet. Der anmeldes rotter ved genbo. 
Pillefyrets askeskuffe: Laust og Thomas tømmer skuffen i den kommende weekend. 
Gennemgang renovering af børnehus/børnehavestuen: det ser bare godt ud. 
Steno-samarbejde: Forældrene savner tilbagemeldinger på deres henvendelser og især 
deres ønske om et møde med skolelederen for at evaluere forløbet.  
Undervisning af før-skolebørn: Signe R vil fra april frem til sommerferien stå for 
undervisning af før-skolebørnene på Fejø mandag og tirsdag, hvor de ”store” er i Nakskov. 
Vi håber, at Signe vil informere de relevante forældre + info vedr. SFO i sommerferien. 
Buskørsel: kørsel fra Kragenæs til Stenoskolen (mandage og tirsdage) finansieres af 
erhvervsdrivende på Fejø. 
Personalemøde: aldersfordelt musik v/Heidi, dvs. opdeling i 3 grupper – ok til finansiering; 
musik for skolebørnene evt. umiddelbart efter skole finansieret af støtteforeningen. 
Støvsuger i kælderen: Katrine bestiller en støvsuger, der får fast plads i kælderen. 
Madordning i dagtilbud: forældregruppe kommer med oplæg til bestilling hos Centerkroen, 
kræver opbakning fra alle forældre. Forældrebetalt ordning. Personale tager stilling når de 
ser færdigt oplæg, om det er noget de  kan arbejde med. 
Teater: betaling for forestilling ”hatteteater” pris 3.800 kr.; betaling v. Støtteforeningen. 
Pædagogisk dag: (d. 3. marts) lukket i Børnehuset (pædagogisk dag, læreplaner, 1. 
hjælpskursus). Signe R informerer forældrene om at der er lukket i Børnehuset. 
 
2) Regnskab 2022, samt forklaring på overskud/strategi og Budget 2023/Niels  
Regnskab 2022 og Budget 2023 gennemgået.  
Regnskab 2022 er endt noget bedre end forventet.  
Enkelte forslag til budget 2023. 
 
3) Investeringsplan,  
Forslag til investeringer: 
Indretning af Børnehuset med nyt inventar. (der er opdateret liste på vej, derefter bestilles) 
Ny asfaltering af indkørsel: Thomas kontakter Keld fra park og vej og får os med på ruten. 
Skotrenderne skal understryges: Niels aftaler med Søren Skou. 
Trætrappe og sandkasse: Peter C er på opgaverne, tilbud afventes hvorefter det kører. 
Evt. nyt hegn omkring legepladsen. 
Nedløb og tagrender er meget slidt på steder. 
Josephine og Katrine udtænker et forslag til at begrænse ude-snavs på gulvet i gangen i 
børnehuset. 
 
4) Generalforsamling 2/2 kl. 19.00 (bestyrelsen mødes ½ time før kl 18:30) 
På valg; Niels, Katrine, Ann-Mai. Niels og Katrine genopstiller. Ann-Mai genopstiller ikke. 



Vi har et par kandidater klar 
Suppleanter: Laust og Birgitte, ekstra kandidater klar 
Revisorer: Vagn og Anne-Grethe – Niels spørger begge. 
Dirigent: Jan K – Niels spørger Jan. 
Referent: Birgitte 
It og projektor ansvarlig: Ann-Mai – og Ann-Mai skriver til mailinglisten umiddelbart før. 
Thomas sørger for øl & vand   
Første bestyrelsesmøde efter gf er d. 2. marts. 
 
5) Nordeafonden; v. Birgitte  
Nordea-fonden har en ny kulturhus-pulje på 25. mio kr. hvor der kan søges +/- 500.000 kr. 
til projekter i forbindelse med kulturhuse. Ansøgningsfrist i maj. 
Vi planlægger ansøgning om tilskud til renovering af Krea-rum/gammelt sløjdlokale. 
 
6) Ann-Mai nyt fra børnehus  
Se pkt. 1. 
 
7) Eventuelt 
 


