Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 3. november 2010
____________________________________________________________________
Deltagere:
Randi Kristensen (leder), Dorte Rasmussen (souschef), Lone Lillegaard (personale), Niels-Peter Grønborg
Nielsen, Bente Riis (formand), Arno Flydal (næstformand), Kåre Bertelsen (referent) og Charlotte Stendal.
Der var afbud fra Pernille Dalsgaard (personale).

Dagsorden:
1: Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

3: Madordning fra 1. august 2011
Bestyrelsen gennemgik udkast til det informationspapir, der skal følge med stemmesedlen til afstemning
om madordning. Det fremhæves, at stemmeretten ikke er som præsenteret ved forældremødet. Efter en
beslutning i Kommunernes Landsforening har forældre stemmeret for børn der går i henholdsvis vuggestue
og børnehave på stemmedatoen. Dette betyder, at de kommende mini-SFO-er har stor indflydelse på
afstemningen, da deres forældre har stemmeret, men børnene ikke får glæde af madordningen. Til gengæld
vil blanke stemmer gå til den af de kommunale madordninger der har flertal, uanset hvor lille dette flertal er.
Personalet gør opmærksom på, at fravalg af egenproduceret frokost fra børnehusets køkken for både
vuggestuebørn og børnehavebørn vil betyde en afskedigelse af Lene med en øget arbejdsbelastning for det
pædagogiske personale til følge, hvilket i sidste ende vil tage tid fra børnene. Derudover nævnes Lene som
en vigtig del af børnehusets hverdag.
Det skal nævnes at forældreorganiseret madordning er en mulighed, men bestyrelsen mener
umiddelbart ikke, at denne løsning kan gøres billigere. På grund af en betydelig administration ønsker
bestyrelsen ikke at sætte en sådan madordning i søen.

2: Formalia i forbindelse med nyvalgt bestyrelse
Bente Riis blev genvalgt som formand for bestyrelsen, og Arno Flydal blev genvalgt som næstformand
for bestyrelsen.
Vedtægter, forretningsorden og regler om tavshedspligt blev udleveret. Alle dokumenter forbliver
uændret i det kommende år.

4: Budget 2010
Besparelserne for 2010 er blevet gennemført. Det har resulteret i et totalt udgiftsstop og 12 % reduktion
af vikarbudgettet. Grundet disse besparelser var der en forventning til et underskud på budget 2010, men
hvis forbruget forbliver uændret året ud, vil årets resultat blive et overskud på 2,1 %. Der skal hertil lægges
manglende refusion fra kommunen af løn til bla. langtidssygemeldte medarbejdere.
Budget 2011 bliver ramt af endnu flere besparelser.

5: Evaluering af forældremødet
Der var lav deltagelse til forældremødet, især på Elefantstuen, hvilket betyder at Dorte skriver et fyldigt
referat af mødet til forældrene på stuen.
Der er kun kommet positive tilbagemeldinger på mødet. Forældrene har forståelse for den økonomiske
situation børnehuset er i, og bakker op.

Der var på mødet diskussion af bestyrelsens udmelding omkring poser fra fødselsdage. På baggrund
heraf har bestyrelsen haft endnu en drøftelse af fødselsdagspolitikken:
Baggrunden for vores kostpolitik går tilbage til 2005 som var Allerød Kommunes sundhedsår, hvor der
blev sat fokus på ”børn, stress og sundhed”. I den forbindelse indførtes et såkaldt ”sukkerfrit” år. Og
efterfølgende besluttede vi, at bibeholde alle de gode vaner vi havde sat i værk i forsøgsåret. deriblandt en
opfordring/forventning om at sukkerholdige fødevarer til fødselsdage begrænses. Vi er enige om, at det til
evt. skattejagter eller lignende aktiviteter er en ”præmie”. Men for at komme uden om en fødselsdagspose til
at tage med hjem, hvilket personalet af praktiske hensyn gerne vil være fri for, kunne præmien være noget
”her og nu” spiseligt som eks. chokoladeguldmønter eller et billede af en is som kan spises senere, eller
lignende.

Bestyrelsen ved, at der er divergerende opfattelser af ovenstående, men henstiller til, at politikken
efterleves af hensyn til såvel børn som personale, som alle synes, at det er en rigtig hyggelig tradition, at der
holdes børnefødselsdag inden for institutionens åbningstid.

6: Forældremeddelelser
På næste møde bestemmes lukkedagene for 2011, de første lukkedage ligger i påsken.

7: Evt.
Intet under dette punkt

8: Opgaveliste
Bente: udkast til informationsseddel om madordning.
Randi: opslag om madordning
Randi: samler valgresultat og sender udkast
Dorte: opdaterer hjemmeside med hensyn til souvenierposer og kostpolitik
Dorte: nyhedsbrev til stuerne
9: Ny mødedato
Næste møde afholdes torsdag den 20. januar 2011.

