Den selvejende institution Bramsnæs
Stationsvej 12A
4070 Kr. Hyllinge

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. september 2016
Afbud fra Charlotte og Malene
Dagsorden:
o

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

o

Referent Anja
Ordstyrer Lise

o

Nyt fra Rollingen og Hyllinge
o

o

o
o

o

o

Orientering om organisation (Pædagogisk leder i Hyllinge)
Maria er startet i Hyllinge Børnehave som pædagogisk leder, da der ikke er noget
der hedder afdelingsleder på vores område mere. Maria er faldet godt til i Hyllinge
Børnehave
Personalet glæder sig til, at Nanna kommer fra barsel, så teamet kan forsætte det
gode pædagogiske arbejde
Status på glasparti i Hyllinge
Lejretømreren er gået konkurs. Ulla har hanvendt sig til kommunen, for at høre,
hvornår glaspartiet vil blive lavet, da det står på en prioriteringsliste i Team
Ejendom. Ulla kontakter Team Ejendom ang. Rollingens udhæng, da det er ved
at rådne op
Fælles sommer 2016. Hvordan gik det?
Personalet synes, at de fælles uger er gået rigtig godt.
Fælles sommer 2017. Forslag uge 28-29-30, så vi ikke kommer ind i august.
Vi blev enige om, at vi fremover er sammen i de uger, hvor kommunens SFO´er
holder lukket
Forslag om fælles efterårsferie og evt. vinterferie
Forslag om, at vi er sammen i dagene op til jul, hvor skolerne er lukket. Vi tager
punktet op på næste bestyrelsesmøde
Økonomi
Bestyrelsen er enige om, at bruge et eventuelt overskud på indvendig
vedligeholdelse af husene: Maling på stuerne, gulve, låger på børnetoiletterne
etc.
Hvis der er penge til det, talte vi også om på sigt at udskifte vores lys til LEDpærer, som giver et bedre lys og sparer på budgettet

o

Nyt fra formanden
o

o

Intet nyt

Budget 2017-20. Høringssvar
o

Lise laver høringssvar. Det sendes til gennemlæsning i bestyrelsen inden det
sendes til kommunen.

o

Punkter til næste gang
o

Basse:

Fælles ferie: Efterår, vinter og jul?

o

Kommende mødedatoer
o Aftales ved konstituerende møde efter generalforsamlingen

o

Evt.

