Referat af generalforsamling d. 20.9. 2018

Hanne bød velkommen og gennemgik aftenens program.
Valg af dirigent og referent: Hanne blev valgt som dirigent og Stine som referent.
Formandens beretning ved Kari
Kari holdt sin 3. beretning som formand for bestyrelsen i Børnehusene i Tommerup og det var også den 3.
beretning fra en samlet bestyrelse for både Overmarksgården og Himmelrummet.
Den vakante stilling som daglig leder i Himmelrummet blev i oktober sidste år besat, da Stine startede i
stillingen der.
Det skete efter en periode, hvor Lisbeth og Hanne havde varetaget ledelsen af begge huse og stillingen
havde været slået op.
I institutioner som vores er det vigtigt med forældreråd og forældrebårne aktiviteter. De er med til at skabe
fællesskab og forældrerådenes arbejde er med til at gøre at der kan spares på ressourcerne i forhold til det
pædagogiske personale.
De arbejdsdage, der afholdes i henholdsvis Himmelrummet og Overmarksgården er også med til at skabe
ejerskab og fællesskab fra forældrenes side.
I børnehusene i Tommerup, arbejdes der også på andre måder at spare på ressourcerne. Det er bl.a. når
der laves sampasning i efterårsferien og vinterferien, hvor børnene prøver at være i hinandens huse og
mere personale har mulighed for at afvikle ferie.
I år er personalets pædagogiske weekend sparet væk men ellers er det bestyrelsens holdning, at der vigtigt
at bakke op om udviklingen af pædagogernes faglighed.
Lige nu er det alvorlige tider i Kommunen. Der har været et overforbrug på 67 millioner kr. Og derfor er der
blevet trukket i bremsen. Det betyder at der i lige nu skal spares 18 millioner kr. på dagtilbudsområdet frem
til 31.12.
Sidste år var der, op til kommunalvalget, kamp om den tidlige start i SFO. Her stod dagtilbuddenes
forældrebestyrelser sammen om et krav om at fjerne den tidlige SFO start. Det resulterede i at man fra
politikernes side valgte ikke at indføre den tidlige SFO start.
Det var en stor sejr for bestyrelserne, hvor man fandt ud af at det nytter noget at råbe højt og kæmpe for
sager der er vigtige. Bestyrelsernes holdning er, at det er vigtigt at børnene går i børnehave helt til
skolestart i august.
Pt. Forelægger der et nyt stort sparekatalog, hvor man er inde og kigge på daginstitutionernes åbningstid,
beløb pr. barn og mange andre ting.

Budgettet er blevet førstebehandlet i byrådet og det meste i sparekataloget er vedtaget, dog har man valgt
ikke at skære i institutionernes åbningstid.
I Børnehusene i Tommerup er vi privilegerede i kraft af en god økonomi, en god ledelse og dygtige
pædagoger.
Og uanset alle de besparelser der kommer, er det det vigtigt at se på alt det gode, der også sker.

Valg af forældrebestyrelse:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
5 forældrerepræsentanter
2 personalerepræsentanter
Områdelederen som sekretær
Personale og forældrerepræsentanter er med på lige fod i bestyrelsen og har alle stemmeret.
Der var i år to medlemmer af bestyrelsen på valg.
Anja Birkenfelt, Himmelrummet, som ikke ønskede genvalg.
Hanne takkede hende for den store indsats gennem hendes år i bestyrelsen, helt fra dagplejen og som
medlem af bestyrelsen for børnehusene i Tommerup, hvor Anja altid har sørget for at få sat
Himmelrummet på dagsordenen.
Line Høker Eriksen stillede også op og ønskede genvalg.
Til valget stillede følgende forældre op:
Lise Frank, Overmarksgården
Line Høker Eriksen, Overmarksgården
Line A. Andreasen Himmelrummet
Christina Hansen, Himmelrummet
Rico Vinkel, Himmelrummet
Trine Simonsen, Overmarksgården
Casper Birkkjær Sejten, Overmarksgården
Valgt til forældrebestyrelsen blev Lise Frank,, Overmarksgården og Casper Birkkjær Sejten,
Overmarksgården.

Som 1. suppleant blev Line A. Andreasen, Himmelrummet, 2. suppleant blev Line Høker Eriksen,
Overmarksgården.

Aftenen blev også brugt til at informere om forældrerådenes arbejde i begge huse.
Rikke Grønkjær jensen, Himmelrummet og Line Høker Eriksen, Overmarksgården fortalte om
forældrerådets arbejde i de to huse.
Forældrerådets arbejde bl.a. består i, at være med til at arrangere forskellige fester og arrangementer, så
personalet ikke skal bruge så mange timer på dette. Og samtidig at involvere og få de øvrige forældre med
til at hjælpe til.
I Himmelrummet har det også været brugt, at medlemmer af forældrerådet har været med til at byde nye
forældre velkommen, når deres barn starter i institution.
Følgende forældre meldte sig som nye medlemmer til de eksisterende forældreråd:
Overmarksgården:
Malou Egeberg Naur, Ida Schönwald, Kristine Bach Feldt, Jeanette Greve Kristiansen, Kristina Stubkjær
Milling og Karina Bentzen
Himmelrummet:
Katrine Mørk Jensen, Christina Hansen og Rico Vinkel.
Begge forældreråd vil blive inviteret til møde i løbet af efteråret.

