
 
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 21. august 2017 

Tilstede: Morten, Thomas, Lars, Jack, Anne og Stine 

Afbud fra Nanna, Tina, Jacob og Kasper 

 

 

Dagsorden til bestyrelsesmødet  

1. Halvårs regnskab udsendt. Drøftelse heraf.  

 

2. Bestyrelsesmøderne tilrettelæggelse, form og indhold (20 min)  

 

3. kommunalvalg – oplæg fra kommunalvalgsgruppen 20 min 

 

4. Kommende budget forhandlinger 40 minutter 
 

5. Klubbernes medlemskab af ÅFO – drøftelse af indsatser. (10 minutter)  
 

 

 

Referat v. Mette 
 

 

1. regnskab godkendt med følgende kommentar. Positivt regnskab med fin balance.  

Der mangler 10.000 kr. på kontingentsiden. 3000kr forklares med en udmeldelse af ÅFO. Årsagen 

til de manglende 7000 kr. undersøges nærmere. Kan skyldes overbudgettering eller fejl i 

kontingentopkrævning. Et lille overforbrug på møder, men ellers fin balance da underforbrug på 

andre poster.  

 

2. Hvordan får vi mere involverende og aktive bestyrelsesmøder? 

Hvert møde skal fremover indeholde et tema som bestyrelsesmedlemmerne vælger på det 

foregående møde. Dette fremlægges af bestyrelsesmedlemmer på skift alt efter hvem der byder 

ind med et tema. Der udsendes som minimum en overskrift før mødet. Alt kan bringes op her.  

Vi arbejder videre med at forsøge at skabe noget produktion til f.eks. debatindlæg mv. på 

møderne.  

3. Kommunalvalg. Kommunalvalgsgruppen præsenterede et katalog af forslag til initiativer i 

forbindelse med valget. Der arbejdes videre i gruppen som melder tilbage til bestyrelsen. Mette 

laver tekst til normeringsopgørelse.  

 

 



 
4. Kommunalvalg. Bestyrelsen ønsker et generelt fokus på normeringer i dagtilbud, klub og SFO.  

Særskilt på dagtilbud under Mottoet: Ensartet kvalitet i dagtilbud – ”det må ikke være et lotteri” citat 

fra Jacob Bundsgaard i forbindelse med ÅFOs fremlæggelse af normeringsundersgelse på 

budgetmøde. Normeringsundersøgelsen genoplives. Vi ønsker en ny undersøgelse og en ordentlig 

opfølgning denne gang. Mette laver kort skriv til gruppen snarest muligt.   

Der sættes særskilt fokus på morgenpasning for 4. klasse. Endvidere et fokus på klubbernes 

økonomi som konsekvens af afkortet skoledag som betyder længere åbningstid i klubberne.  

(Mette undersøger de nærmere økonomiske forhold).  

 

 

5. I to år har ledelsen i FU (fritidsklubber og ungdomsklubber) betalt for klubbernes medlemskab af 

ÅFO. Det ønsker ledelsen ikke længere. Fremover vil det ligesom på de andre områder være den 

enkelte klub, der beslutter medlemskabet. Det støtter ÅFO, men vi er pt. Økonomisk sårbare da vi 

også skal håndtere manglende kontingent for 4 klasses børn i SFO. Men udgangspunktet er at vi 

har masser at byde på, og vi forventer positiv respons fra klubberne. Vi vil prioritere at få etableret 

kontakt til alle klubber. Et endeligt kontingent blev ikke fastsat. Det undersøges, om man kan 

opgøre medlemstal i procent af budgettildelingen for at få et overblik over de enkelte klubbers 

budgetstørrelse. 

 


