Mandag d. 14/11 2016
Fraværende: Louise og Anne gik tidligt pga. sygdom

1)
a) Ordstyrer: Mette
b) Ref: Thomas

2)
Anne orienterer om personalesituationen
-

En stribe af sygemeldinger blandt både personale og børn

Anne oplyser endvidere:
-

Der er kommet penge for forsikringssag (vandskade)
Ny vask monteret i køkkenet
Driftsgaranti: Kommunen er informeret om justeringer
Valg 2017: Torsdag d. 20/4 2017
Der evalueres p.t. på inklusion og læringsmiljøer i børnehaven.
Snart starter ældste børn i ”skole” og Anne har etableret kontakt til skolen herom
31/10 2016 er der et lille underskud på 2,4% på driften primært pga. sygdom/langtidssygemeldinger
Ledelsen arbejder intenst med at nedbringe sygefravær
Bestyrelsen kom med idéer til sygdoms-håndtering samt alternativer til vikar-dækning
At nyt hegn skal være et oplæg til kommende budget-forhandlinger.
At nyt skur skal være et oplæg til kommende budget-forhandlinger.

Mette orienterer om:
-

Børnetallet pr. januar og fremad.
Børnetallet dykker lidt omkring skolestart, men stiger stille igen.
Vuggestuen var i én måned 14 børn – nu er der 12 børn igen.

3)
Helle spørger til nyt skur. Se endvidere punkt 5
Hun spørger endvidere til brugen af kælderen, idet der går rygter om at andre institutioner bruger deres kælder i 20
minutter i ny og næ. Den bliver umiddelbart skudt i sænk, da Odense Kommunes pålæg ikke kan fortolkes. Kælder
kræver stor ombygning for at kunne bruges af børn/personale.
Anne opfordres til at drøfte dette punkt med andre private børnehuse, som ligeledes har fået lukket kælderen af
Odense Kommune.

4)

Formanden oplyser at hendes fokus p.t. er på at bakke ledelsen op i tiltag omkring personale og sygemeldinger.
Hun har endvidere brugt tid på punkt 5

5)
Der foreligger tilbud fra 2 firmaer på nedrivning af gammelt skur og opbygning af nyt ”skur”.
Tilbud drøftet.
Det nye skur skal bruges til opbevaring af moon-car’s m.v. samt som en ”ekstra rum” til kreative aktiviteter.
Nødvendighed, behov og økonomi drøftet – bl.a. som alternativ til kælderen.
Bestyrelsen beder forældre om hjælp til søgning af fondsmidler (BpB Fondsudvalg)
Der indkaldes straks til ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag d. 28/11 2016 kl. 17:00 med henblik på afstemning
om projektet skal sættes igang.

6)
Anne har undersøgt mulighederne for en fælles sundhedsforsikring for de ansatte i Bullerup Private Børnehave via
Mølholm Forsikring samt Falck
Anne arbejder videre med indhentning af tilbud.

7)
Referat gennemgået, tilpasset og godkendt

8)
Takster for BpB vs. Odense Kommune drøftet. Vuggestuen i BpB ligger kr. 150,00 under Odense Kommunes takster
samtidig med at man i BpB får gratis bleer med i prisen.
Bestyrelsen overvejer at matche priserne for så vidt angår vuggestuen.
Thomas ønsker at overdrage sin ”stifterpost” og derved også udtræde af bestyrelsen ved kommende bestyrelsesvalg.
Ny stifter søges derfor aktivt fra bestyrelsen.

