
 

Referat af Bestyrelsesmøde d. 8. december 2016  

Dagsorden 
1. Regnskab og budget. Vedhæftet dagsordenen (Anders) 
2. Bankskifte. Tilbud fra danske Bank. Tilbud fra Danske Bank bilag. (Anders) 
3. Brochure status. Tekst vedhæftet (Mette) 
4. kommunikation med bestyrelser, og samarbejde mellem ÅFO og bestyrelser.  

Tekst til medlemmer “Dagtilbuddet er medlem…” vedhæftet (Mette). 
5. selvejendes netværk - fremtidigt arbejde og organisering - herunder ÅFOs rolle (Louise) 
6. Deltidsordning og betydning for institutionernes økonomi. Hvordan skal vi bruge vores 

viden om de økonomiske konsekvenser. Bilag vedhæftet. 
7. Mulig ide: ÅFOsvenner - facebookgruppe (Morten) 
8. Generalforsamling: indhold, indkaldelse og mulige kandidater til ÅFOs bestyrelse. (Morten). 

 

Tilstede 
Morten, Anna, Jack, Lars, Stine og Lone 
 

1. Ingen kommentar til regnskabet.  
Budget for 2017 udsendes til godkendelse inden GF. 
Budgetønsker fra bestyrelsen: de afsatte 10.000 kr. til brochure er endnu ikke brugt, dette 
overskud overføres til næste år. Budgettet til brochure er således fortsat 10.000 kr.  
Bestyrelsen ønsker at der i 2017 og 2018 afsættes 10.000 kr. til efter- og videreuddannelse 
af ansatte. Hvis der opstår uventede udgifter eller tab af indtægt genovervejes 
beslutningen. Forløb vedrørende opkvalificering af ansatte besluttes af bestyrelsen i løbet 
af 17. Dette indgår som en del af beretningen og del af vision for udvikling af ÅFO i 2017. 
 

2.  Udskydes pga. afbud fra Anders.  
 

3. Teksten er godkendt af bestyrelsen med få ændringer. Vi afprøver teksten på 
udefrakommende. Der undersøges fortsat forskellige muligheder for design og tryk af 
brochure indenfor det afsatte budget.  
Brochuren er tiltænkt bestyrelser og råd, og den skal være sat flot og indbydende op.  
Der er ønske om, at der evt. også bliver trykt et postkort til ’masseuddeling’. Der meldes 
løbende tilbage til bestyrelsen vedrørende status for processen.  
 

4. Der udsendes en direkte henvendelse til alle formænd i DTbestyrelser og SFOråd med 
anvisninger om, hvad vi forventer af vores medlemmer og hvad medlemskab indbefatter. 
Der opfordres tydeligt til at man vælger en kontaktperson. Medlemskabet skal være mere 
forpligtende og det skal være tydeligt, hvad man kan bruge ÅFO til, og hvad man kan 
forvente af os.  
Teksten ”dagtilbuddet er medlem…” tilrettes og sendes til kommentering i bestyrelsen.  

De bestyrelser og råd, vi ikke hører fra, kontaktes pr telefon. Mette følger op. 
DTLÅ kontaktes med henblik på kommunikation med medlemmer.  
Der tilsigtes mere aktualitet i vores nyhedsbreve, så vi bedre rammer de emner, vi ved er 
aktuelle i dagtilbuddene og i SFOen.  Nyhederne kan udformes som diskussionsoplæg. 
Nyhederne skal gerne tage udgangspunkt i de emner, vi har vendt på bestyrelsesmøderne.  
Der planlægges et årshjul med udgangspunkt i de emner, som vi ved bliver aktuelle i løbet 
af året (f.eks. kommunalvalg, budget, deltid).  Der indkaldes til et planlægningsmøde i 
februar.  



 
 

5. Louise fortalte om netværket for de selvejende. Der er brug for et sparringsfora for de 
selvejende. Ansvaret for institutionerne er i høj grad forældrenes, nogle steder er 
bestyrelsen ikke helt klar over de vide beføjelser, oplysning herom skal netværket 
understøtte. 
Der udarbejdes en forretningsorden for netværket. SDT-Lederne inddrages i understøttelse 
af netværket og formidler netværksforpligtelser. 
ÅFO understøtter så vidt muligt netværket og det har plads i ÅFOs bestyrelse.  
 

6. Bestyrelsen mener, at det er problematisk at deltidspladserne er underfinansierede, så 
valget heraf betyder lokale besparelser og uens vilkår i institutionerne. Endvidere giver 
ordningen meget administrativt arbejde og ufleksible vilkår, som ikke altid er nemt at passe 
ind i institutionernes hverdag. 
Der er fuld opbakning til og forståelse for, at forældre vælger deltidspladser. Især de høje 
priser for pasning, tvinger forældre til at vælge deltidspladserne.  
Flere bestyrelsesmedlemmer fortalte om oplevelsen af, at der er en fordømmende og hård 
tone overfor forældre med deltidspladser. Det finder ÅFO helt uacceptabelt. 
Vi tager en drøftelse af, hvordan vi følger op på dette problem.  
 

7. I stedet for en fast FBgruppe (ÅFOs venner) oprettes ad hoc grupper med særligt fokus 
f.eks. grundlovsdag og kommunalvalg mv. Mette står for oprettelsen heraf.  
Der tænkes videre i at lave et ÅFO råd bestående af kompetente folk fra området). 
 

8. Generalforsamlingen afholdes på DOKK1. I indkaldelsen nedtones ordet 
’generalforsamling’ og der lægges op til ”forældremøde” – hvor der debatteres om for få 
voksne. Alle tilstedeværende ønsker genvalg.  
 
 
 
 


