Referat fra ordinært bestyrelsesmøde d. 13. januar 2020 kl. 19.30-21.30 på
Planeten, Stenløkkevej 16, 5690 Tommerup.

Ordstyrer: Line
Referent: Jytte
Tilstede: Lisbeth, Louise, Lærke, Line, Kari, Lasse, Anders, Michael, Henriette og Jytte
Afbud: Christina

DAGSORDEN

1. Byrådsmøde på Overmarksgården (ved Lærke)
Mødet planlægges i samarbejde med Lokalrådet. Der skal afholdes et
planlægningsmøde i feb. Lærke tager kontakt til Lokalrådet. Fra vores
bestyrelse deltager Lærke, Kari, Lasse og Lisbeth. Planlægningsmødet bliver d.
26/2 kl. 19.30 på Overmarksgården
Byrådsmødet finder sted d. 27. maj. Det starter med et Dialogmøde fra kl 17
til 18 derefter afholdes byrådsmødet.
Der er tanker om at planlægge et arr. Umiddelbart før dialogmødet, der tages
kontakt til forældrerådene om de vil være med.
2. Nyt fra Dagtilbuddene, herunder personalesituation
Årets budget forventes at være i balance, på trods af underskud i forbindelse
med sammenlægning og stor personaleomsætning. Der mangler stadig
børnetalsregulering, og de sidste regninger på 2019 budgettet, før
indeværende budget kan afsluttes, men det ser fornuftigt ud.
Budgettet for 2020 er endnu ikke meldt endeligt ud. Assens Kommune har
vedtaget at etablere ejendomsadministration, hvilket betyder, at både budget
til – og ansvar for- blandt andet bygningsvedligehold fjernes fra budgettet. I
ejendomsadministrationen samles alt teknisk personale i en ny organisering
under en fælles ledelse, og derfor fjernes økonomien hertil fra de decentrale

enheder. Vi ved endnu ikke, hvor mange penge, der fjernes fra budgettet. Vi
forventer, det bliver udmeldt medio januar 2020
Lisbeth orienterede om de vakante stillinger på Overmarksgården. Der er sat
gang i ansættelsesprocessen. Kari og Louise deltager som
forældrerepræsentanter i ansættelses udvalget.
3. Koloni for de ældste børn
Der planlægges koloni fælles for de ældste børn fra Himmelrummet og
Overmarksgården til afholdelse i foråret.
Hvis der er nogen af de faste personaler hos de ældste børn, der ikke kan
deltage i koloni, er det bestyrelsens holdning, at man skal afsøge om øvrigt
fast personale har mulighed for at deltage i stedet. Bestyrelsen anser
kolonioplevelsen af så stor værdi for børnene, at man bør satse på at
gennemføre kolonien med andet personale, fremfor at aflyse en koloni.

4. Status på legepladser i Dagtilbuddene i Tommerup området og muligheden
for ansøgning af fonde
I forbindelse med legepladsinspektion på legepladserne i Himmelrummet og
Overmarksgården er der behov for at tænke anderledes, da en stor del af
aktiviteter og bygninger på legepladserne trænger til udskiftning og ikke lever
op til kravene. Endvidere forventes det samme at gøre sig gældende på
Stenløkkevej i legestuen.
Vi ønsker i bestyrelsen, at alle områdets legepladser er åbne og tilgængelige
for byens borgere udenfor åbningstiden, og der tænkes i at legepladsen på
Stenløkkevej målrettes 0-3 årige, mens Himmelrummets legeplads er
målrettet de 3-6 årige. På Overmarksgården har man ikke en decideret
legeplads, men mere et udeområde. Der er enighed om, at vi ikke nogen af
stederne skal have en traditionel legeplads i farvestrålende farver, men
tænkes i alternativer, som opfordrer til fysisk udfoldelse og fordybelse, og
som passer til stedernes profiler og arealer.
Lasse, Line og Jytte udgør en arbejdsgruppe, som vil søge fonde til
almennyttige formål.

5. Opfølgning på arbejdet med at skaffe midler til nye folde på Overmarksgården
Der er planlagt tre arrangementer i dette forår for at skaffe midler til at få de
nye folde etableret. Det resterende beløb dækkes af budgettet. Etableringen
af foldene påbegyndes i februar.
6. Badeforhold i institutionerne om sommeren
Der er på baggrund af en personales forespørgsel debat om, hvorledes vi
forholder os til børns påklædning i forbindelse med vandleg i institutionerne.
Udmeldingen fra bestyrelsen er, at vi tilstræber at børn bruger badetøj eller
underbukser ved udendørs vandleg i vore institutioner i sommerhalvåret.
7. Miljøvej på Skovstrupvej
Vej og Trafik har været ude og besigtige Skovstrupvej efter et forslag om at
etablere den som 2 minus 1 vej. De vurderer, at den ikke er egnet til en 2
minus 1 vej pga oversigtsforholdene.
De mener derimod at Strækningen på Skovstrupvej fra Sortebrovej til
Overmarksgården egner sig fint til etablering af cykelsti. Ønsket er sat på
prioriteringslisten over trafiksikkerhedsprojekter. Hvornår stien bliver udført
afhænger af de midler, som de får tilført området.
8. Emner til dialogmøde med SF
Bestyrelsen er inviteret til et dialogmøde omkring SF politik på børneområdet.
Bestyrelsen sender to rep. til mødet.
9. Evt.
Vore hjemmesider trænger til opdatering. Det sættes på til næste
bestyrelsesmøde. Før næste møde undersøger Lisbeth, hvordan vi kan få de
gamle hjemmesider lukket ned og hvilke begrænsninger der ligger omkring
hvem der kan få adgang til at hjælpe med opdatering af vores fungerende
hjemmeside.
Fra Modvilje til Mod og Vilje er titlen på den nye sundhedspolitik. D. 17.
februar er bestyrelsen igen inviteret til dialogmøde med politikkerne, hvor
sundhedspolitikken er temaet.

Kommende møder.
Tirsdag d. 4. Feb. 19.30 i Himmelrummet.
Onsdag d. 11. Marts kl 19.30 på Overmarksgården
Torsdag d. 23. April kl 19.30 på Overmarksgården
Mandag d. 18. Maj kl 19.30 på Overmarksgården

