Referat til Generalforsamling i den selvejende institution Rødding børnehave ”Grankoglen” pr.
03.11.2015

1) Valg af ordstyrer
Maria Olesen
2) Valg af referent og 2 stemmetællere
Referent: Camilla Olesen
Stemmetællere: Aksel og Betina
3) Formandens beretning
· Der har været undersøgt et fremtidigt samarbejde med Børnehaven Tumlegården i Balling.
Enighed med Tumlegården omkring samarbejde, der er dog ikke fundet en nævneværdig
besparelse (omegn af 50.000 kr).
· Herefter møde med Børnehaven Sanglærken, som efterfølgende valgte at lukke deres
børnehave, med en anbefaling om at sende børnene til Grankoglen.
· Møde med dagplejerne i Rødding, en snak om evt. sampasning i ferieperioder, talte om
hyppige besøg af dagplejerne ifb med indkøring/overgang fra dagpleje til børnehave.
· VSD møde, god overgang, sproglig indkøring, bevægelse, fælles personale møder
· Børnefamilieudvalg i Skive kommune har været på besøg/til møde i børnehaven
Grankoglen. Fint, konstruktivt møde, bekymring for børnetal, åbne for løsninger i
lokalområdet.
4) Budget og regnskab
Oplæg fra Marianne, omdelt budget oversigt.
5) Tema: hvordan sikrer vi lokal opbakning og forankring af børnehaven, - hvordan kan vi hver især
bidrage til at udvikle grankoglen?
VSD Ramsing lukker, - giver det muligheder for Børnehaven Grankoglen?

Resultat fra ”arbejdsgrupper”:
· Muligheder
o VSD Ramsing lukker, - giver det muligheder for Børnehaven Grankoglen?
o Ulempe - Dagtilbud har ikke egen struktur, men er underlagt VSD’s ledelse
· Vuggestue, hvis vi ikke længere selv har mulighed for at bevare dagplejepladserne i
Rødding.
· Indtjeningsmuligheder i børnehavens lokaler? - ikke muligt da det er kommunal ejendom
· Formidling af æbler, evt ifbm. VSD udeskole
· Tilbyde hjælp/tjene penge til børnehaven, ifb m. Ridder VM ved Spøttrup borg, 2016.
· Forældreopbakning
o Forventninger til forældrene (opgaver/deltagelse)
o Opdatere forældreværktøjskasse

o
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Hygge-Bygge dag; gøre det klar mht. hvem der ansvar for hver opgave, og få den
løst. Lave en visuel ”to do” liste, så opgaver og ansvar er synlige på dagen, men
også en liste, hvor forældre kan bidrage ud over Hygge-Bygge dag, og løse opgaver
når ”det passer ind”.
Flere billeder af det der bliver lavet til hygge-bygge dag, til inspiration og omtale.
TV Midtvest ”Mobil holdet”, (evt. via Hans Højbak)
Forhøre hos forældre, hvad der er vigtigt for dem i børnehaven
§ Kommunikation omkring dette
Grankoglens bestyrelse aktiv i ”Rødding 2020”
§ Repræsentant til ”2020 mødet”
Udfordringsret
Lejrskole som indtjeningsmulighed

6) Valg til bestyrelsen
Karen Grove, genopstiller – ønsker at fortsætte
Kasper Olsen, genopstiller – ønsker at fortsætte
Camilla Olesen – vælges ind som nyt medlem
Sussie Madsen – vælges ind som 1. suppleant
Morten - vælges ind som 2. suppleant
7) Indkomne forslag
Ingen forslag
8) Eventuelt
Marianne nævner at der starter en studerende i løn i 6 mdr. med start primo December.
Børnehavens støtteforening:
Anja Hosbond og Berit Brixen ønsker at træde ud
Sussie Madsen og Camilla Olesen træder ind.
Oddvør Rasmussen fortsætter.
Slut.

