1. Konstituering
Anders er formand på 2. år
Christian er næstformand på 2. år
Jesper og Malene er bestyrelsesmedlemmer
Lars er medarbejderrepræsentant
Katrine, Linda, Lise og Louise er suppleanter.

3. Jesper er referent

4. Siden sidst v/Niels & Birte samt referat af sidste møde i ”Tonen i livet”.
- Økonomi bliver drøftet. Økonomien er stabil, grundholdningen er at pengene som går ind skal bruges, dog
skal der spares op således at der er økonomi til uforudsete udgifter. Omsætning på ca. 7mill og der
budgetteres med et overskud på 2%.
- Forældrebetaling: Nogle år har Kilden modtaget flere midler fra kommunen, således at kontingentet ikke
har steget. Fra sidste år (2017) blev det vedtaget at kontingentet skal stige i takt med de ca. 2,5% som der
er generelle stigninger i det offentlige: Kommende priser for 2018, børnehaveplads 2075kr/mdr og
3415kr/mdr for vuggestueplads.
- Da udgifter til løn og varer forventes at stige med ca. 2,4% hvorimod kontingent ikke stiger, må der
forventes at der skal spares.
- Besparelsen kommer til at ligge på besparelser på personalet, Birte har fremlagt plan for at imødekomme
besparelsen.

- Siden sidste bestyrelsesmøde har Kilden haft fire tilsyn
1. Køkken har nu modtaget en elite smiley
2. Det kommunale tilsyn var godt, og forløb over al forventning. Bl.a. udviste de nye ledere stor
interesse for specielt den musikalske del.
3. Arbejdstilsynet kom på uanmeldt besøg kl 13:30 til 15:45 på en fredag. Alt gik godt og der var
ingen anmærkninger.
4. Der har været bygge og brandtilsyn hvor den nye bygning blev lukket øjeblikkeligt. Dette
skyldes at der ikke var blevet lavet de korrekte ansøgninger af byggegodkendelser. Dette
arbejdes der på.
Skur i skoven og Pavillon lige uden for vuggestuen skal lovliggøres eller fjernes, det forventes at
de bliver lovlig når ansøgningerne kommer igennem.
- Siden den pædagogiske dag bliver der stadig arbejdet med løbende evaluering af specielt to fokuspunkter.

1. I børnehaven efterstræbes det at der kommer flere aktiviteter i løbet af eftermiddagen.
2. En anden ting er ”overgange” imellem aktiviteter, hvor fokus er på at skabe gode rum
imellem aktiviteterne.
5. Bestyrelsens arbejde og indhold v/gamle medlemmer
- opgaver og rollefordelinger til hverdag og ”fest”
- Opfølgning på gamle og nye punkter på dagsordenen
Ensretning er en god idé, men hvad skal der ske med ”mudderpølen” ved den nye
parkeringsplads. Fokus er at forbedre indgangsmulighederne til ”hornugleindgang”.

- Status på hjemmesiden
Frem til d. 15. december kan forældre nå at melde sig til nyhedsbrevet og mailingliste på den
nye hjemmeside, derefter bliver der kommunikeret igennem mailingliste.
- Kommende arrangementer
Lanternefest onsdag d. 28/11 - fra kl 15:30
Forældrejulehygge d. 12/12
Børnejulefrokost med gudstjeneste d. 17/12. Personalet vil gerne have hjælp til at smøre
madder.
Jesper, Linda og måske Anders hjælper med at smøre madder.

- Forslag til nye arrangementer
Evt. forældrekaffe et par uger inden Musikkens dag, så man har en mulighed for at hverve
forældrehjælp til dagen. - Det foreslås at bestyrelsen evt. kan stå for dette arrangement.
- Næste møde torsdag d. 7/2 2019

- Billeder af den nye bestyrelse til at hænge op i Kilden

