Referat – bestyrelsesmøde
d. 15/8 2018 kl. 18.

Deltagere:
John G. Pedersen (formand)
Henrik Wiingreen (stifter)
Søren Kristiansen (stifter)
Maria Thulesen (bestyrelsesmedlem)
Christina S. Jensen (bestyrelsesmedlem)
Helle Schmidt (medarbejderrepræsentant)
Afbud:
Lise W. Skov (suppleant)
1. Henrik Wiingreen er ordstyrer
2. Maria Koordt er referent
Punkt 3: Indlæg om økonomi fra Danske Daginstitutioner
Vi fik gennemgået og blev sat ind i hvordan budget for Bullerup Private Børnehaven
indeholder. Vi er blevet sat ind i hvad de forskellige udgiftsposter indebærer. Vi er
også gjort bekendt med hvordan Danske Daginstitutioner løbende har øje med
budget.
Hvis Bullerup Private Børnehave får en meget stor udgift, fortæller Danske
Daginstitutioner at udgiften kan deles ud på 3 år, så man dermed ikke belaster
budget alt for meget.
Der blev snakket om, om det overskud der er på budget indtil videre er nok, og
holdningen hos Anne Rasmussen et, at de forældre der har børn i institutionen skal
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have noget for deres penge. Anne Rasmussen ønsker ikke at stræbe efter et budget
der har et rigtig stort overskud, eksempelvis til opsparing til noget om fx 8 år.
Selvfølgelig ønsker Anne Rasmussen et overskud hvilket både Danske
Daginstitutioner og bestyrelsen bakker op om.
Punkt 4: Besøg af Fonden.
Fonden Bullerup består af: Helle, Jakob, Søren og Peter.
Fonden opstod i den periode hvor Bullerup Børnehaven går fra at være en offentlig
institution til at være en privat institution. I den forbindelse stiftes der et nyt CVRnummer og der ansøges om at kunne åbne Bullerup Private Børnehave.
Denne ansøgning godkendes i august 2008. Fonden Bullerup udlejer huset til
Bullerup Private Børnehave. Dermed er Fonden og børnehaven to forskellige CVRnumre.
Grunden det lån Fonden tog i forbindelse med åbningen af BPB, er situationen pt
således, at de nuværende forældre er med til at betale gælden af.
Den udvendige vedligeholdelse er fondens ansvar. Den indvendige vedligeholdelse
er børnehavens ansvar.
Punkt 5: Bordet rundt/siden sidst.
Ingen kommentar.
Punkt 6: Orientering fra institutionens daglige leder Anne Rasmussen.
Jeanne er gået 1 time ned og den time har Michael sagt ja til. Han er dermed steget
1 time.
Lotte har fået et ansættelsesbrev med virkning fra 1. september 2018.
I september skal der stemmes om madordning. Anne sørger for at de børn, fra
vuggestuen, der skal starte i børnehaven inden for kort tid også får en
stemmemulighed.
Personalet skal revidere BPB’s virksomhedsplan, da der kommer nye og revideret
læreplanstemaer.
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Der er blevet drøftet normering i børnehaven. Anne Rasmussen ser på hvordan hun
kan optimere dette.
Punkt 7: Orientering fra medarbejderrepræsentanten Helle Schmidt.
Personalet er kommet tilbage efter en dejlig sommerferie.
lle er hoppet i arbejdstøjet og er klar til at give den en skalle.
Jeanne kommer tilbage i uge 34 på nedsat tid.
Punkt 8: Status på tag i krybbeskuret /etablering af nyt internet.
Status på taget: Processen er i gang. Personalet i vuggestuen efterspurgte om
krybbeskuret kunne udvides og det er der blevet taget højde for. Denne udvidelse
gør at der er mulighed for at stille nogle barnevogne i krybbeskuret.
Etablering af internet: John G. Pedersen har kigget nærmere på det internet der
blevet købt til BPB. John kan meddele der er kommet net til alle stuer. Førhen har
der været problemer med at kunne trække net rundt i hele huset. Dette skulle der
ikke være problemer med mere.
Bestyrelsen har vedtaget at der fremadrettet skal indhentes minimum 3 tilbud, når
der er arbejdsopgaver der skal udføres i BPB.
Punkt 9: Opdatering på arbejdsgrupper (kælder, hegn og kommunikation)
Status på hegnet: udsættes til næste møde, da Lise Hansen ikke er deltagende på
dette møde.
Status på kælder: D.16. august er der møde på slottet hvor der arbejdes på en
godkendelse af kælderen til dagligt brug.
Status på kommunikation: Der bliver holdt møde i uge 34.
Punkt 10: Mailsagen: Drøftelse af tilbagemeldinger (delvis uden Helle Schmidt og
Anne Rasmussen)
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Lukket punkt – er gennemgået.
Punkt 11: Orientering om personalesag. (Lukket punkt uden Helle Schmidt)
Lukket punkt – er gennemgået.
Punkt 12: Orientering om henvendelse fra BUPL. (Lukket punkt uden Helle Schmidt)
Lukket punkt - er gennemgået. Bestyrelsens forhandlerne i denne sag har fuldt
mandat til at gennemføre forhandlinger med BUPL).
Punkt 13: Eventuelt
John G. Pedersen har fået adgang til hjemmesiden, og han har gjort det nemt for
dem der må være nysgerrige efter, at få læst referater fra bestyrelsesmøderne.
Næste møde er d. 17. september kl.18.00 - der vil være mad. Vi mødes i BPB.
Ved næste møde er Morten Christiansen ordstyrer. Christina Saugstrup er referent.
--
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