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Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i ÅFO februar 2018 

 

Dagsorden til konstituerende bestyrelsesmøde i ÅFO d. 26. februar 2018 

1. velkomst og præsentationsrunde 

2. Intro til ÅFO arbejdsgange og organisering 

3. Godkendelse af forretningsorden 

4. intro til tillidsposter 

5. valg til tillidsposter 

6. Tilrettelægge og godkende mødekalender 

7. Fremtidigt arbejde 

- FOLA, Forældrenes Landsorganisation 

- mødeinvitation til politikere i foråret 

- børn og unges grundlovsdag 

- normeringsundersøgelse 

- ønsker fra bestyrelsen 

8. Valg af tema til næste møde (bestyrelsesmedlemmer skiftes til at fremlægge en problemstilling 

tema mv.)  

9. evt 

 

Referat v. Mette 

Tilstede: Morten, Anne, Jacob, Thomas, Annette, Nanna, Lars M., Lars K, T 

 

1. Morten bød velkommen og deltagerne præsenterede sig 

2. Mette introducerede kort til ÅFO arbejdsgange og organisering 

3. Forretningsordenen blev godkendt 

4. Morten introducerede til tillidsposter 

5. valg til tillidsposter: 

Morten genvalgt til formand, Anne genvalgt til næstformand, Jacob blev valgt til kasserer. 

Det blev besluttet at nedsætte et FU som mødes ½ time før hvert bestyrelsesmøde.  

 

6. Mødekalenderen blev godkendt med et par tilretninger. Den udsendes sammen med referatet. 

Mødedatoerne er gældende, men kan i tilfælde af massiv frafald tilrettes yderligere. Vi ser på 

mødekalenderen på sidste møde før sommerferien.  

7. Fremtidigt arbejde 

- ÅFO of KFO har indsendt indstilling til vedtægtsændringer i FOLA. FOLA har anmodet om visse 

ændringer. Bestyrelsen ønsker at have plads i FOLA med stemmeret. Dette drøftes videre med 

KFO og vi indsender et nyt forslag.  



 

 

 

- Vi inviterer til kaffemøder med samtlige politikere i udvalget. Mette finder mulige datoer med 

politikerne og disse meldes ud i bestyrelsen, flere af medlemmerne ønskede at deltage. 

- Børn og Unges grundlovsdag. Det går glimrende med arrangementet. Der udsendes invitation i 

næste uge.  

- ÅFO vil fortsætte med at insistere på en normeringsundersøgelse, dette drøftes med 

udvalgsmedlemmer og rådmand.  

Ønsker fra bestyrelsen: to-voksen-undervisning – og udvidet åbningstid i fritidsinstitutioner drøftes 

med skoleforeninger, medlemstallet i klub/SFO følges, manglende søskende moderation ml SFO 

og klub, testkultur – forældres rettigheder, skoleparathedsvurdering, 

forældresamarbejde/motivation – både i DT bestyrelser og i det daglige. Deltidsordning i DT. 

8. Tema på næste møde ’testkultur’. Jacob åbner debatten, endvidere drøftes kommende 

budgetbehandlinger.   

9. evt 

 

 


