Dagsorden bestyrelsesmøde
29. maj 2019 – 17.00-19.30

Referent: Mikkel
1. Kommentarer til sidste referat
Ingen kommentarer
2. Hvad sker der lige nu?





Status på Byggeri, Gitte
Kommunen giver dispensation og andre instanser har givet ok.
Entreprenør og arkitekt holder møde med Gitte næste uge igen. Der bliver spurgt til om budgettet
holder nu efter lang tids sagsbehandling og Gitte tager det med videre.
Madordning
Der indføres ikke madordning
Andet fra ledelsen, Gitte
Nicolas stopper ved udgangen juni måned og Helle er fortsat sygemeldt. Laila har opsagt sin stilling
med juli.
Der er reduktion i timetallet på skolen og asylet har derfor fået udvidet åbningstiden. Åbner fra
skolestart august 2019, kl. 12.45 man, ons og fredag
Den 4.juni samles en gruppe forældre og maler de ting der ikke blevet malet til forældredagen.
BUBL og Hillerød kommune har udarbejdet et oplæg til aftale om løntillæg, hvor
kompetencepædagoger får funktionsløn for opgaven vedr. kompetencenetværkene. Alle
funktionslønninger ligges uden for garantiløn fremover. Forslaget medbringer ikke lønstigninger ,
men omlægger tidligere tillæg.
Når forslaget er underskrevet af begge parter, får bestyrelsen mulighed for at tilslutte sig.
Brugertilfredshedsundersøgelse
Generelt er der stor tilfredshed. Punkter til genovervejelse: modtagelse og manglende kontakt ved
aflevering.
Byrumsgruppen mødes med borgmester og viceborgmester om forsamlingshuset og gruseren

3. Ny driftsaftale, alle
 Tre knaster tilbage som skal genforhandles den 6/6
i. Antal Børn per kvadratmeter i institutionen
Der ligger en forvaltningsbeslutning om at man tilstræber 3 m3 pr barn.
Vi får lavet en opmåling af institionen.
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ii. Visitationsregler (Gadevang først)
Vi drøftede indhold for næste møde med forvaltning
iii. Evnen til at tjene lidt penge på andre aktiviteter.
Vi har drøftet punktet.


Drøftelse af indsigelse mod ændret ejerforhold
Vi søger agtindsigt i ejerforholdene.

4. Hverdagen
 Tanternes hverdag
Tanterne har det godt og trives.
 Børnenes hverdag
Masser af aktivitet og glade børn. Husk lukkedage 5. juni og uge 29.
 Ventelisten
Der står pt 23 børn på venteliste til både børnehave og vuggestuge
Børnetal
16 børn slusen
36 børn børnehave
12 forskolebørn
40 fritidhjemsbørn
65 fritidsklub
Vigtige datoer


Sommerfest lørdag den 22. juni 2019 (+ Laura Tietgen Legatet)
Asylet står for sange og cirkus
Erik laver maden som står på brushetta.
Peter Frederiksen uddeler Laura Tietgen legatet.

5. Evt.
Der er fra lokalarkivet gives tilbud på at opbevarer de oprindelige fondatser med kongelige segl. og
Gitte tager den kommende dialog omkring det.vt.
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