
 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde d. 16. januar kl. 19.15 

1. Godkendelse af budget og regnskab 

2. Forslag om pris for medlemskab – jf. punkt på dagsordenen på generalforsamling 

3. planlægning af næste bestyrelsesår 

 hvad har vi med fra 2017 – erfaringer – hvad fungerer – hvad gør ikke.  

 fokuspunkter 

 begivenheder (Børn og unges grundlovsdag) 

 samarbejde med politikere og rådmand 

 samarbejde med organisationer (BUPL; netværket for de selvejende, Foreningen af 

Skolebestyrelser. Skole og Forældre m.fl.) 

 bestyrelsesmøder form og indhold 

4. Godkendelse af ansættelse af frivillig konsulent.  

5. Tillidsposter i ÅFOs bestyrelse i 2018  

6. Åben debat om alt hvad der rør sig 

 

Referat v Mette 

Tilstede Morten, Anne, Lars Thomas 

1. Regnskabet blev godkendt med et underskud på 7.143,74 kr. Dette skyldes udmeldelse 

fra SFO samt en mindre overbudgettering. 10.000 kr. afsat til efteruddannelse er ikke brugt 

hensættes til 2018. Dog vil beløbet i 2018 ikke gå til efteruddannelse men til 

PR/konsulentbistand.  

Budgettet for 2018 bliv drøftet og vil blive sendt ud til endelig godkendelse. 

2. Forslag om pris for medlemskab. Punkt på generalforsamling. Det blev vedtaget at der 

skal forelægges forslag om en mindre kontingentstigning for SFO fra 11-12 kr. pr barn på 

generalforsamlingen. Dette for at balancere organisationens økonomi.  

3. Næste års bestyrelses arbejde:  



 
- der skal fortsat være temadrøftelser på møderne, som fremlægges af 

bestyrelsesmedlemmerne. Det har givet mere engagerede møder. 

- stor tilfredshed med det opprioriterede samarbejde med andre organisationer. BUPL s 

meningsdannere, mere sammenhæng mellem skoleforening og ÅFO, samarbejde med 

Red Barnet Ungdom, Århus, ÅUF m.fl. i forbindelse med afholdelse af Børn og Unges 

Grundlovsdag. Dette fortsættes i 2018. Endvidere etableres samarbejde med ny lokal 

afdeling af Skole Og Forældre. 

- afholdelse af fællesmøder for DT, SFO og Klub samt afholdelse af netværksmøde for de 

selvejende.  

- møde med rådmanden 6. februar om samarbejde om bla. Børn og Unges Grundlovsdag. 

Velkomst udsendes Bil børn og Ungeudvalget, prioritere møder med de 

udvalgsmedlemmer som ikke kender ÅFO. Muligvis en senere fællesdrøftelse med 

udvalget.  

- Forslag til fremtidigt arbejde fra Årsberetningen 

 - Børn og Ungesgrundlovsdag etableres som fast tradition 

 Fortsat fokus på bedre normeringer – og undersøgelse af normeringsforhold også i SFO og klub 

 Fokus på forældresamarbejde på bestyrelses- og rådsniveau.  
- mere medbestemmelse og bedre understøttelse af arbejdet.  

 Indsats for genovervej RULL på klubområdet  

 

4. bestyrelsen godkender ansættelse af frivillig konsulent 

5. Der blev drøftet besættelse af fremtidige tillidsposter i bestyrelsen.  

6. Åben debat – Lars fortalte om arbejdet i FUbestyrelse i Tovshøj/Gellerup, Mette fortalte 

om bestyrelsesarbejde i Nord. Anne og Mette fortalte om møde med FOLA.  

 

 


