Referat – bestyrelsesmøde
d. 30/5 2018 kl. 18.

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:
1. Christina er ordstyrer
2. Lise er referent
3. Forældremødet på Radisestuen gik godt – forældrene var positive. Der var
samlet set stor ros og opbakning til de beslutninger bestyrelsen har taget. Her
blev der hovedsageligt kommenteret på håndteringen af personalesagen samt
valget af Lottes ansættelse.
I denne forbindelse drøfter vi procedurer ift. til ansættelse i BpB. Det aftales at
der fremadrettet vil blive indhentet referencer fra tidligere arbejdsgivere samt
et øget fokus på udvælgelsen af personale repræsentant til ansættelsessamtaler.
4. Referaterne fra de seneste møder er endnu ikke tilgængelige på hjemmesiden.
Vi er opmærksomme på og vi arbejder på at referaterne bliver skrevet inden for
en uges tid. Referatet fra sidste møde godkendes.
5. Anne orienter om børnetallet. Der drøftes om hvorvidt vuggestuen skal have
en 13. plads, da dette vil afhjælpe økonomien. Vuggestuen er godkendt til 13
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børn, samt der er mulighed for at hente støtte fra børnehaven. Dette godkendes
og Anne vil orientere i Vuggestuen. Anne orienterer om at der er udarbejdet
kriseplan ift. til håndtering af kritiske situationer.
Der er tilsyn fra Odense kommune den 14/6 8:30-10:30 Henrik deltager i dette.
Jeanne skal opereres i skulderen, hvilket medfører en sygemelding på omkring
10 uger.
Der er fundet ny vikar.
Anne opdaterer ift. til helbredssituationen. Der skal afholdes møde med Odense
kommune ift. afklaring af Annes arbejdsevne/funktionsniveau.
6. Helle orienterer om en tilfredshed ift. at have Anne retur. Hun oplever en ro
over BpB – oplyser at der arbejdes videre med temaer på tværs af huset.
7. Bestyrelsen deltager i noget af det næste personalemøde, som afholdes
mandag den 4. juni 2018. Mødetidspunkt er 19.00- 20.30. Der vil være en kort
præsentation af bestyrelsen samt tanker om det fremadrettede arbejde i BpB.
Alle får til opgave at lave en kort præsentation af dem selv, dette vil Henrik
samle i en præsentation til mødet.
Personalets forventninger til bestyrelsen samt spørgsmål.
8. Lise oplyser, at hun arbejder videre med at indhente tilbud + søge fonde til et
nyt hegn.
Vision om at BpB er digitale on 2-3 år – såfremt dette giver mening for forældre
samt personale.
Der oprettes en lukket Facebook gruppe for bestyrelsen, hvor vi har noget
kommunikation fremfor alt foregår på mail.
Fælles hus
Nye tiltag på legepladsen
Varme i multirummet
Kælderen skal kunne anvendes
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Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, som kigger på remtiden for kælderen,
samt en der kigger nærmere på digitalisering i institutionen.
9. Vi har gennemgået økonomien og det ser fornuftigt ud.
Henrik og Anne vil gennemgå de faste udgifter/indkøbsaftaler og undersøge
muligheder evt. besparelser.
10. Der er øget fokus på at få kommunikationen bedre ud til alle forældre og
forsøge at mindske og skabe overblik i de mange sedler og informationer.
11. Der skal billeder op af bestyrelsesmedlemmer – man bedes derfor aflevere et
billede til Anne.
Nye tanker omkring konceptet: forældrekaffe. Opbakningen til dette er minimal
desværre. Derfor måske et nyt koncept.
Fremtidig plan for bestyrelsesmøder drøftes.
Revision af forretningsordenen.
Næste møde er onsdag den 15/8 kl 18:00.
God sommer.
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