Bestyrelsesmøde i Grankoglen
Referat
Mandag d. 14/11
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Orientering fra formanden
Vi har afholdt to generalforsamlinger. Første gang kunne den ikke gennemføres, da der var for få
fremmødte. Sidste gang med stort fremmøde.
4. Orientering fra lederen
Bestyrelsen er inviteret til årsmødet d. 7/12 kl. 17-20. Sidste frist for tilmelding d. 28/11 hos Mariane.
Mariane udleverer en køreplan over Skole struktur debatten. Formand og Næst formand er inviteret og
skal selv tilmelde sig Der er møder d. 24/11 og d. 30/3.
Mariane refererer fra besøgsrunde med Jens Kvist og Grethe Bach Jørgensen.
5. Økonomi
Mariane gennemgår tildelingsmodellen. Når Grankoglen bliver en afdeling under VSD, bliver der tildelt
25.000 kr. mindre end nu.
Mariane gennemgår årsregnskabet.
Mariane gennemgår næste års børnetal og det budget der forventes i 2017.
6. Bemanding/personale
Vores børnetal er faldende og vores økonomi er presset. Vi kan ikke holde børnetallet som forventet. Vi
forventede et gennemsnitlig børnetal på 35, men nu er vi på 31,42. Derfor bliver vores budget
reduceret med 225.000 kr. Vi undgår derfor ikke at finde kraftige reduktioner. Mariane har orienteret
medarbejderne, og der indkaldes til et dialogmøde for medarbejdere og bestyrelse d. 22/11 kl. 16.0017.00. Bestyrelsen tager en endelig beslutning om, hvor besparelsen skal findes onsdag d. 28/11 kl.
16.45.
7. Opfølgning på generalforsamling 25/10-16
På generalforsamlingen var der enighed om, at vi bør undersøge det reelle pasningsbehov. Forældrene
vil snarest muligt modtage et spørgeskema på papir, som skal afleveres til Mariane. Forældrene
opfordres til at tage stilling til det faktiske pasningsbehov, så Mariane har mulighed for at tilrettelægge
medarbejdernes arbejdstid.
8. Budget 2017
Se punkt 5.

9. Status VSD sammenlægning
Bestyrelsen mødes med ledelsen i VSD d. 17/1 kl. 18.30 - 22.00.
10. Kort præsentation af bestyrelsesmedlemmerne
Bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig for hinanden.
11. Eventuelt
12. Fastsættelse af næste møde
Se punkt 9.
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