Referat – bestyrelsesmøde
d. 14/5 2018

Deltagere:
John G. Pedersen (formand)
Henrik Wiingreen (stifter)
Søren Kristiansen (stifter)
Maria Thulesen (bestyrelsesmedlem)
Christina S. Jensen (bestyrelsesmedlem)
Helle Schmidt (medarbejderrepræsentant)
Lise W. Skov (suppleant)
Afbud:
Morten Christiansen (bestyrelsesmedlem)
Anne Rasmussen (leder)
1. Maria er valgt til ordstyrer.
2. Christina er valgt til referent.
3. Velkommen til nyt medlem i bestyrelsen.
Christina er tiltrådt i bestyrelsen efter Thomas trak sig. Hun er mor til Georg på
Radisestuen. Christina er ergoterapeut og arbejder med børn i både almen- og
specialområdet på Odense Universitetshospital.
4. Status på personalesag.
Personalesagen opsummeres for de tilstedeværende. Har forældre eller
personale spørgsmål kan de stilles til Henrik, der sammen med Danske
daginstitutioner kører sagen. BUPL er desuden orienteret.
5. Tilbagemelding vedr. daglig ledelse i BpB.
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Der er en udfordring i forhold til daglig ledelse og kommunikationen i BpB. Dette
har været vendt med Anne forud for bestyrelsesmødet.
Anne er væk i perioder og arbejder pt. på 25 timer/ugentlig. Hun har derfor
behov for hjælp i dagligdagen, da hun naturligvis ikke kan nå at varetage alle
opgaver. Dette er der afsat 12 timer til, og opgaverne varetages af Lotte, da hun
kender til rutiner og traditioner i BpB.
Det vil blive tilstræbt at en leder i BpB er på fuld tid pga. Annes sygdom vil der
blive set nærmere på mulighederne i løbet af efteråret.
Der arbejdes frem imod at BpB skal være et fælles hus frem for ”Spirerne”,
”Fodtudserne” og ”Radiserne”.
6. Personale fremadrettet på Radiserne
Det er drøftet med personalet og vedtaget på bestyrelsesmødet at Lotte og
Charlotte vil stå for det daglige og vil blive bakket op af Jesper og Helle fra
Fodtudserne. Læreplanstemaer laves på tværs af stuerne.
Der er 4 voksne til 34 børn. I takt med børnetallet stiger vil mere personale
komme til.
Lotte får kontrakt på at være fuldtidsansat.
I forbindelse med ansættelse af en ny pædagog i efteråret følges BpB’s
”retningslinje” herfor, hvor et bestyrelsesmedlem, personalerepræsentant og
lederen deltager i ansættelsessamtalen.
7. Drøftelse af forældremøde vedr. situationen på Radiserne
Det aftales at et forældremøde hurtigst muligt skal finde sted for at kunne give
information om situationen. Dette møde afholdes den 22.05.18 kl. 17 på
Radisestuen. Alle i institutionen er inviteret, da alle også er ramt, samt for at
imødekomme ønsket om vi er ”ét hus”. Henrik udarbejder invitation, der hænges
ved alle børns pladser, dermed ser alle forældre det.
8. Eventuelt
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Det besluttes at suppleanter til bestyrelsen skal være med på maillisten, og
således løbende informeres om bestyrelsens arbejde. I det omfang de ønsker er
de velkommen til møderne, men har ikke stemmeret. Dette gøres for, at alle ved
hvad der foregår og man ikke kommer uden viden som suppleant til et møde og
pludselig har stemmeret.
Hvorvidt Michael skal deltage i alle møder, tages op på et fremtidigt
bestyrelsesmøde. Da hans deltagelse vil betyde, at han skal afspadsere i sin
arbejdstid. Desuden er han, qua sin daglige gang i BpB informeret om, ”hvad der
rør sig”.
Lise (suppleant, men med pga. afbud) er mor til Villads på Fodtudserne. Bor i
Agedrup. Hun arbejder i socialpsykiatrien og er uddannet socialrådgiver. Hun vil
gerne byde ind med at søge fonde med henblik på at BpB kan få et nyt hegn.
Den 04.06.18 kl. 19 er der personalemøde på Møllekroen, hvor det er vedtaget
bestyrelsen deltager i sidste del af mødet.
Næste bestyrelsesmøde er 30.05.18 kl. 18 i BpB.
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