
 
 
Dagsorden til bestyrelsesmøde 4. november 2015-11-04 

1. Kort nyt fra arbejdsgrupper og initiativer 

2. Diskussionspunkt: procedurer i forbindelse med initiativer i arbejdsgrupperne – herunder 

kompetenceforhold og arbejdsgange. 

3. Forslag om udpegede medlemmer af ÅFOs bestyrelse (Mette fremlægger ide på mødet) 

4. Forslag om at invitere bredere i forbindelse med arbejdsgrupper – specifikke indbydelser til flere 

samarbejdspartnere f.eks. fra børnerådet, FOLA, FSAA, lokale fagforeninger, politikere mv. Dette 

kunne planlægges ved bestyrelsesårets start. 

5. nedsættelse af udvalg til planlægning af nyt Bestyrelsesår for 2016 (mødeplan indhold på 

arbejdsgruppemøder invitation af eksterne). 

6. FOLA medlemskab og samarbejde 

7. evaluering af bestyrelsesåret 

- hvad fungerer? 

- hvad kan optimeres? 

8. forventninger til FU/tillidsposter 

9. initiativer til udvidelsen af bestyrelsen 

10. Planlægning af GF. 

11. Forslag om ekstraordinært bestyrelsesmøde inden GF, hvis vi ikek har nået punkterne på 

tilfredsstillende vis.  

12. evt. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Referat 

Tilsted: Morten, Thomas, Lars Majdal. 

1. Nyt fra arbejdsgrupper og initiativer: 

- Normeringsgruppen: afventer respons fra rådmandssekretæren, da der har været meget 

lav svarprocent fra pædagoger på normeringsundersøgelsen. Gruppen indkaldes til møde, 

når der er svar, og det videre arbejde besluttes herefter.  

- Fritidsteamet er sat på stand by til januar efter vedtagelse af kommende besparelser på 

området. ÅFO arbejder fortsat for at der arrangeres en fritidskonference. 



 
 

- Morten har deltaget i dialogmøde med skolebestyrelser. Få fremmødte og meget få 

forældrerepræsentanter. Ingen SFOforældreråd.  

- ÅFO er tidligere inviteret ind til budgetgennemgang af SFOernes budget. Det takker vi ja til 

og vil forsøge at få regnskaberne tilsendt inden mødet.  

 

2. I forbindelse med punktet vedr. procedurer i forbindelse med initiativer i arbejdsgrupperne – 

herunder kompetenceforhold og arbejdsgange blev det besluttet, at der ikke foretages 

ændringer på det formelle niveau på nærværende møde. Der vil til næste års opstart af 

bestyrelsen blive laves en tydelig orientering om arbejdsgange i bestyrelsen. Punktet 

behandles på ekstarordinært bestyrelsesmøde, som der vil blive indkaldt til snarest muligt.  

 

3. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer udtrykte opbakning til forslag om at have 

udpegede, tilforordnede pladser i bestyrelsen, som besættes af samarbejdspartnere. Der 

laves snarest muligt et forslag til vedtægtsændringer, som skal besluttes endeligt af 

bestyrelsen inden generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal endegyldigt vedtage 

vedtægtsændringen jf. gældende vedtægter.  

 

4. Det blev aftalt at der i højere grad arbejdes med planlægningen af arbejdsgruppemøderne, 

og at der vil blive inviteret folk udefra til møderne.  

 

5. Der blev ikke nedsat et udvalg, der skal arbejde med planlægningen af næste bestyrelsesår 

pga. for få fremmødte.  Det vil der blive gjort på et senere tidspunkt.  

 

6. Vi inviterer FOLA til et møde om samarbejde i 2016 

 

7. Punktet om evaluering af året vil blive taget op igen på det ekstraordinære 

bestyrelsesmøde. Der blev at de tilstedeværende peget på at året var præget af højt 

arbejdspres i det sidste halve år – med mange møde i organisationen med 

samarbejdspartnere. Dette har betydet aflysning af møder og har skabt uorden i 

møderækken. Det skal i høj grad forsøges ændret næste år.  

 

Der skal gøres mere ud af at introducere til bestyrelsesarbejdet ved opstart af året – 

procedurer, arbejdsgange, ansvarområder mv.  Her skal det også præciseres, hvad det 

indbefatter for bestyrelsen, at den har arbejdsiver ansvar.  

 

Endvidere er der enighed om at kommunikationen på FB ikke er optimal. Der opstår nemt 

misforståelser, der svares halvt eller ikke på spørgsmål der stilles, nyhedsstrømmen er for 

voldsom, og det er svært at orientere sig. Det vil blive forelagt bestyrelsen, at der skal 

findes en anden kommunikationsform. Morten vil introducere til goggle plus. En endelig 

beslutning om dette skifte skal vedtages af bestyrelsen, det skal på dagordenen til det 



 
 

ekstraordinære bestyrelsesmøde. Der vil, hvis det vedtages, blive lavet in intro hertil på det 

konstituerende møde.  

 

8. Der skal i det nye bestyrelsesår drøftes, hvilket ansvarsområde tillidsposterne skal påtage 

sig.  

 

9. De skal allerede nu iværksættes en stor indsats for at hverve nye bestyrelsesmedlemmer. 

Ansatte præsenterede oplagte kandidater fra det kendte netværk. Der vil blive taget kontakt 

til organisationer, politikere mv. med håb om at der i deres netværk er folk der kunne være 

interesserede i en post i ÅFO. DE seneste år har der ikke været gjort tilstrækkeligt herfor. 

Det vil blive prioriteret højt i den kommende tid. Alle medlemmer opfordres til at 

gennempløje netværket også det fjerne og mere perifere.  

 

10. Generalforsamlingen afvikles i køkkenet i FObyen. D. 2. februar 19-21, hvis de er ledigt. 

Der skal indkaldes efter gældende vedtægter og vi skal være ud i god tid. Medlemmerne af 

bestyrelsen skal også her orientere netværket. Det blev drøftet om vi skal sende julekort ud 

med opfordring til at deltage og stille op.  

 

11. Bestyrelsen besluttede at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde evt. med spisning 

snarest muligt.  

 


