Dagsorden for bestyrelsesmøde
I Børnehuset Karmsten
Torsdag d. 16. september 2021
Kl. 19.30-21.30

1. Valg af ordstyrer
Camilla tager ordstyre.
Byder velkommen, og gennemgår dagsorden.

2. Fremlæggelse af budget med Preben (LDD)
Preben gennemgår budget, og det viser at der i gennemsnit mangler 3 vuggestuebørn, som giver
et umiddelbart underskud på 316.000. (534.000 i manglende indtægt)
Der har været henvendelser på børn til venteliste, men primært til børnehaven.
Der vil dog være penge og hente på diverse poster, hvis de hensatte beløb ikke bruges.
Der ligger dog ikke en anbefaling på nødvendigvis at skulle spare.

3. Indkøb og renoveringsprojekter (Camilla)
Der gennemgås ønsker til forbedringer.
Ca.175.000 til opdatering af personalestue/garderobe
Ca. 2-400.000 til opdatering af multirum
Gennemgående renovering af Kryberum. Der er hensat 100.000 i budgettet
Sundhedssikring til personalet. Årlig pris på 43.000 ved 21 ansatte. Der bliver kigget
forsikringsbetingelser, men der er generel tilslutning til projektet.

4. Personale situation i Karmsten (Camilla)
Mangler 1 pædagog i vuggestuen.

5. Rekruttering af ny leder/souschef
Der er lavet et stillingsopslag. Det besluttes at bruge 6400 på det store stillingsopslag.

Der bliver lavet et opslag på Family til personale og forældre, når stillingsopslaget er oppe.

6. Normering, højere takster.
Vi ligger prismæssigt under det offentlige i vuggestuen og blot 21 kr. over på børnehaven.
Anbefaling fra Pædagogernes fagforening BUPL er 3 børn pr. voksen i vuggestuen og 6 børn pr.
Voksen i børnehaven
I dag er der 4 børn pr. voksen i vuggestuen og 7 børn pr. voksen
Der er et forslag på at hæve taksterne.
Der er stemning for at der skal regnes på en hævelse af taksten.

7. Bestyrelseskursus
Torsdag d. 23. sep. Kl 17:30 der er aftensmad.

8. Skilt på facade
Mangler dialog fra nabo. Der ligger løsningsforslag som der skal i høring.

9. Morgenmad, status.
Der har endnu ikke været den store tilslutning, men der er børn som bruger løsningen.
10. Evt.

(b) = beslutning
(d) = emnet er til debat
(o) = til orientering
(u) = der skal nedsættes et udvalg, der skal arbejde videre med dette

