
Referat bestyrelsesmøde FBKH den 2. marts 2023 
 
Mødedeltagere: Karin, Katrine, Thomas, Josefine, Matilde, Niels og Birgitte 
 
Signe deltog i punkt 1. 

________________________________________________________________________ 
 
1) Signe orienterer fra dagtilbud, pædagogisk dag d. 3. februar (første hjælp, 

pædagogiske planer, tilsyn m.m.). Orientering omkring sygdom.  
Vi har brug for et arkivskab – alle tjekker om der findes et brugbart skab med lås. 
Rotteplage er pt ovre. Låge ved legepladsen er itu – Peter C har opgaven. 
Orientering om skole + SFO for forårsbørn mandage + tirsdage.   
Skaffe flere elever og personale fra Kragenæs + Birket (Signe og Katrine aftaler strategi, 
følgeordning m.m.).   
Info om Hatteteater findes på nettet. 
Musikundervisning ved Heidi starter efter 1. april på tirsdage fra kl. 12.45 i SFO-tiden. 
Der er stor ros til Signe for det gode arbejde hun udfører. 

  
2) Orientering om bestyrelsesansvar (vedtægter) underskrift tavshedserklæring 

v/Niels. 
Vedtægter, driftsoverenskomster, referater m.m. ligger i Dropbox.  
Niels inviterer Karin, Josefine og Matilde til Dropbox. 

 
3) Konstituering + fordeling af arbejdsopgaver, bilag vedlagt 

Formand: Thomas Hermansen 
Næstformand: Katrine Rose Larsen 
Kasserer: Niels Sloth 
Gennemgang af regneark og fordeling af alle arbejdsopgaver. 

 
4) Honorar drøftelse 

Der er aftalt et honorar på 1.000 kr./mdr. til formandsposten, kasserer og sekretær. 

 
5) Planlægning bestyrelsesmøder 1 år frem 

Torsdag d. 13. april kl.18.30 
Torsdag d. 25. maj kl. 18.30 
Torsdag d. 29. juni kl. 18.30 
Torsdag d. 17. august kl. 18.30 
Torsdag d. 28. september kl. 18.30 
Torsdag d. 2. november kl. 18.30 
Torsdag d. 7. december kl. 18.30 
Torsdag d. 18. januar kl. 18.30 
Torsdag d. 22. februar kl. 18.30 GF 
Torsdag d. 7. marts kl. 18.30 

 
6) Diverse/orientering v/Niels; Minna opbevaring for Fejø Jazz, status 

driftsoverenskomster, indretning vuggestue, inventar Peter samler, ny 
udetrappe + sandkasse, ministerbesøg og Landdistriktspris 15.000,- kr., rotter, 
støvsuger kælder, status renovering krea-rum, generalforsamling Steno – 
hvem deltager, sikring indkørsel skolegård, p-møde fredag 9:30 

Opbevaringsplads til Fejø Jazz – der er pt ingen plads. 
Driftsoverenskomsterne er ikke underskrevet af Lolland Kommune endnu. 



Indretning af vuggestue, Niels har bestilt nyt inventar (Nicostine). Forventet levering i uge 19. Peter 
samler inventaret. Peter bygger ny ude-trappe og sandkasse.  
Fejø Foreningen og FBKH har modtaget Landdistriktspris på 15.000 kr. Hele beløbet er givet til 
FBKH.  
Rottesituation pt ok. 
Der arbejdes på at skaffe en støvsuger til kælderen (Katrine). 
Birgitte har stadig opgaven med at søge midler til renovering af krea-rum. 
Bestyrelsen opfordrer til at forældrene deltager i Stenoskolens generalforsamling.  
Snak om parkering i skolegården.  
Karin hilser på ved P-møde d. 3. marts. 
Der er bestilt træpiller igen – levering i uge 10. 
Ekstraordinært tilskud på 177.000 kr.  
REFA har varslet affaldssortering. 
Hallens Venner forventer at sætte et nyt hegn op mellem legepladsen og hallen. 
Vil gerne flytte hegnet lidt tættere på hallen. 

 
7) Lukket punkt 

 
8) Evt.  

Fremadrettet: den første der kommer til et bestyrelsesmøde, sætter kaffe over. 
Vi tager kage med på skift. 
 
Karin:  30 66 10 32 
Matilde:  51 40 73 51 
Josefine:  60 47 23 48 


