Referat
Tirsdag d. 6. november 2018
Kl 16:30 – 18:30
Mødet afholdes i konferencerummet - Mælkevejen
Deltagere:
Sandie Eschen, Tanja Stroh, Camilla Biasiolo, , Christian Remi Wever, Jack Nielsen, Kamilla Pedersen,
Katrine Sørensen, Maria Volke, Christian Broholm, Anne Westphalen Sofie
Ejsing, Peter Slifsgaard
(ref.)
Afbud:
Christina Strandsberg
Pkt.
Emne.
Beslutning/drøftelse
Tid
1

Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af årsplan

16:30 - 16:35

2

Budget 2019

Forventet regnskab for 2018
gennemgået.

16:35 - 17:05

Orientering vedr konsekvenserne af
budget 2019.
Tovholder: Peter

Oplæg til budget 2019 – den endelig
takst pr enhed er endnu ikke fastlagt –
så der er fortsat lidt usikkerhed. Men
der skal jf budgetforliget findes mellem
700.000-1.000.000 kr.
Forslag til ny taktsopbygning blev
ligelkedes drøftet.

3

Orientering vedr byggeri
Tovholder: Peter

Orientering om byggeplan for
ombygning af børnetoiletter på alle
planeter.

17:05-17:20

Orange Planet forventes færdigt og
ombygget d. 18. december.

4

Opfølgning dialogmøde
Tovholder: Jack, Sofie, Anne og Peter

Der blev på BUU-mødet drøftet,
hvordan politikerne kunne stå på mål
for de vedtagne besparelser og
udmøntningen heraf.

17:20 – 17:30

PAUSE 17:30 – 17:50
Mælkevejen er vært ved et lettere traktement.

5

Forældreprincipper
Hvad skal vi kigge på?
Hvad har vi?
Hvad er vigtigt?
Tovholder: Sandie og Peter

Hvilke principper har vi?:
Skofri-institution
Forældrehenvendelser
Froældresamarbejde
Forældresamtaler

17:50-18:20

6

Forældrehenvendelser
Er der indkommet henvendelser?

Ingen indkomne forældrehenvendelser.

7

Eventuelt

Ref. Sandie:
Blå "futter"
I Rød plant - var der enighed blandt
bestyrelsesmedlemmerne at de skal
fjernes og folk skal tage skoene af :-)
Anne vil undersøge om de havde en
måtte med "sko forbudt" tegn :-) og at
det ville være godt hvis man tydeligt
markerede, hvor man kunne stille sine
sko.
Forældrekaffe
Der blev også snakket forældrekaffe og
andre initiativer, for at involvere
forælderene mere bl.a. en juletræsfest
som forældrebestyrelsen skulle stå for,
stue spisning for forældre, børn og
pædagoger. Der er enighed om, at dette
med den kommende økonomiske
situation ikke kan forventes
Mælkevejens venner
Mht "Mælkevejens Venner" så havde
vi møde i torsdags, og vi glæder os til
at afholde "børnedisco" på fredag.
Vi har derudover besluttet, at vi gerne
ville donere popcornmaskinen til
Mælkevejen - vi tænker at alle børnene
i børnhaven kommer til at få glæde af
det :-)
Desværre er der ingen andre forældre
der har tilkendegivet at de ønsker at
hjælpe/deltage i Mælkevejens Venner
trods opslag på intra, facebook og
plakater i børnehaven.
Så vi må desværre meddele at
Mælkevejens Venner ophører med at
eksistere efter sommerfesten 2019 :-(

18:20-18:25

18:25 – 18:28

