Bestyrelsesmøde onsdag d. 30. januar 2013 i Kalundborg Asyl Børnehave
Deltagere: Jørgen Voss, Nelly Bonde, Gitte Larsen, Pernille Labuz, Anders Jørgensen, Stine
Brændholdt, Anders Theils, Elisabeth Micklander
Økonomi
Reparation af trappen er igang.
Lofterne skal ikke laves alligevel. En ingeniør har vurderet, at de nuværende lofter er lavet, så
de er tilfredstillende støjabsorberende.
Nelly har ikke fået oplyst, hvor mange børn, vi skal regne med at få. Pr. 1 marts er der 6 børn
på overbelægning.
Budgettet ser ok ud i og med, at vi har fået et bidrag fra "det gode børneliv".
Vi har legepladspenge stående, der kan dække reparation af gyngestativet (som der ikke er
budgeteret med). Nye gynger er leveret, man venter på at der ikke er frost i jorden før et nyt
stativ kan sættes op.
Personale
Vibeke er stoppet, Nelly har kontaktet jobcenteret ang. en ny køkkendame.
Camilla, PA-elev stopper d. 13 marts.
Skovgruppen på 29 tager i skoven fra 1. marts med 3 pædagoger. Alle 3 Stuer bibeholdes for
de mindre børn.
Tilfredsundersøgelse
Der vil blive sendt mail ud til alle forældre med spørgsmål angående trivsel og tilfredshed.
Tilfredshedsundersøgelsen laves af DLO, som har lavet et godt tilbud på at lave
spørgeskema og opgørelse.
Vandkvalitet
Børnehaven er blevet spurgt, om vi var interesseret i at leje udstyr til at tjekke kimtallet i
vandet selv. Det vil betyde, at der ikke er en forsinkelse på 2 dage, fra en forurening til det er
konstateret. Det vil imidlertid koste ca. 2000 kr. om måneden. Bestyrelsen vurderede, at det
er forsyningens ansvar at styre kvaliteten af vand, og det er ikke en omkostning vi er parate til
at tage på os.
Havedag
Fredag d. 3. maj.
Eventuelt
Forsikring
Nelly har fundet ud af at lovpligtig arbejdsskadeforsikring formentlig kan fås meget billigere
hos ALKA end hos Codan, som vi har nu. Nelly snakker med ALKA.
Der er blevet installeret telefoner på stuerne. Der kan nu smses til stuerne. Der er bestilt
trådløst netværk, så man kan gå på nettet med iPAD og trådløs computer.

