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Referat af konstituerende bestyrelsesmøde  
 
Tilføjelse. Da der ikke var 50 % fremmødte var bestyrelsen ikke beslutningsdygtig.  
Hvis der er indvendinger mod beslutningerne, så vil de blive genbehandler på næste møde. 
Forretningsordenen udsendes til endelig godkendelse pr mail.  
Da der inden møde er udtrykt tillid til de opstillede kandidater til tillidsposterne regnes 
konstitueringen som gyldig.  
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen (vedhæftet)  
3. Intro til arbejde i bestyrelsen - arbejdsgange, opgaven og kulturen (udsendt dokument om 

arbejdet i bestyrelsen) 
4. Gennemgang af forventninger til tillidsposter 
5. Valg af tillidsposter til bestyrelsen  
6. Vedtagelse af forretningsorden (vedhæftet) 
7. Vedtagelse af årsplan (vedhæftet).  

Alle bør tjekker op på datoer i egne kalendere inden mødet. Der ændres i årsplanen hvis 
nødvendigt.  

8. Fremlæggelse af forslag til arbejdsplan og strategi. (Fremsendes inden mødet) 
Herunder nedsættelse af arbejdsgrupper vedr. kommunalvalg, valg til bestyrelser og råd og 
børns behov og udvikling 

9. Udpegning af pladser i ÅFOs bestyrelse til foreninger/netværk. Den tidligere bestyrelse 
foreslår at der udpeges en plads til følgende: netværket for de selvejende 
Dagtilbudsbestyrelser, Børne og Ungerådet i Aarhus, Foreningen af Skolebestyrelser i 
Aarhus. 

10. Børnenes grundlovsdag 
11. evt. 

 
 

 

Referat 
 

1. Dagsorden blev godkendelse med tilføjelse af et ekstra punkt vedr. børnenes grundlovsdag  
 
2. Referatet fra generalforsamlingen godkendt.   
Mette introducerede kort til arbejdet i bestyrelsen. Der blev udleveret jobbeskrivelse for 
ansatte. Introduktionen vil blive gentaget overfor de nye medlemmer skriftligt og evt mundtligt. 
Og spørgsmål til arbejdet mv. kan naturligvis stilles fortløbende. Alle procedurer kan ændres, 
hvis bestyrelsen ønsker dette.  

 
3. Morten gennemgik forventninger til tillidsposter 
 
4. Morten genvalgt som formand, Anne valgt til næstformand, Kasper valgt til Kasserer.  
Det blev vedtaget at der oprettes et Forretningsudvalg (FU) bestående af kasserer, 
næstformand og formand. Ansatte deltager på møderne jf. forretningsordenen.   
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5. Forretningsorden blev ikke godkendt. Der blev stillet forslag fra kasserer og formand om at 
der fremover fremlægges halvårsregnskab frem for kvartalsregnskab, men at der fremlægges 
status for kontingentopkrævning, når denne er afsluttet ved ansatte.  
Hvis der sker uventede sker ændringer i foreningens økonomi i forhold til det godkendte budget 
orienteres bestyrelsen naturligvis.  
Ændret forretningsorden udsendes til godkendelse pr. mail.  
 
6. Årsplanen blev ikke godkendt. Der ændres i mødedatoer og en ny plan udsendes hurtigst. 
Nanna sætter en dato, sammen med ansatte for det næste møde, da hun står for 
temadrøftelse af børns behov og udvikling. Der udsendes en doddle vedr. udviklingsmødet d. 
4. maj.  

 
7. Indholdet af arbejdsplanen er foreløbigt godkendt, men kan ændres undervejs efter ønsker 
fra bestyrelsen.  
Der er fejl i de angivne datoer i arbejdsplanen. De vil blive rettet til inden udsendelsen.  
Der skrives rundt vedr. nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. børns behov og udvikling. De andre 
arbejdsgrupper oprettes på næstkommende møde.  

 
8. Bestyrelsen besluttede at følge opfordring fra afgående bestyrelse vedr. tilbud om pladser i 
foreningen til netværk og foreninger, som også blev drøftet på generalforsamlingen.  
Børne- og Ungerådet fortsætter i ÅFO indtil det nedlægges til sommer.  
FSAA tilbydes plads.  
Netværket for de selvejende tilbydes en plads.  
Der udvides med en plads til BAVI.  
Endvidere ønskes der fortsat en drøftelse af, om vi kan udvide med pladser til repræsentant fra 
handikapforeningerne i Århus. 
 
9. Der arbejdes på afholdelse af børnenes grundlovsdag i Århus d. 1. juni. Der er afholdt møde 
mellem ÅFO og Børn og Ungerådet. 
 
10. evt. 

 

 

 

Referat v. Mette 
Tilstede: Kasper, Morten, Anne og Tina 
Afbud fra Jack, Nanna, Lars, Jacob, Stine og Thomas 

 


