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Dagsorden til konstituerende bestyrelsesmøde i ÅFO d. 28. februar 2019 

1. velkomst og præsentationsrunde 

2. Intro til ÅFO arbejdsgange og organisering 

3. Godkendelse af forretningsorden  

4. intro til tillidsposter 

5. valg til tillidsposter 

6. udpegning af person eller forening med særlig viden og erfaring som kan sidde med i 

bestyrelsen uden stemmeret (jf vedtægterne).  

a. På opfordring fra den afgående bestyrelse indstilles det at Thomas Stubbe Teglbjærg skal 

tildeles en plads i ÅFO.  

b. På opfordring fra den afgåede bestyrelse peges det på at ’Netværket for de Selvejende 

dagtilbud’ skal tildeles en plads i ÅFO 

c. forslag til eventuelle andre foreninger, netværk og personer drøftes på mødet. 

- FU, Skole og Forældre, FSAA  

ÅFO med i FU – FU med i bestyrelsen? 

7. Tilrettelægge og godkende mødekalender (udsendes før mødet – tjek din kalender, medbring 

kalender). 

8. Fremtidigt arbejde 

Afgående bestyrelse opfordrer den nye bestyrelse til at fortsætte arbejdet med følgende:  

 Fortsat fokus på styrket arbejdet i DTbestyrelser, SFOforældreråd og i klubberne.  

 Udvikling af BUG til en reelt bydækkende event 

 Fokus på ÅFO som en medlemsorganisation – hvad kan vi gøre for vores medlemmer?  

 Samarbejdsaftale med B&U 

 Fortsat fokus på at få valide normeringstal  

 Folketings Valg 2019  
 

Derudover skal vi arbejde med  

FOLA, Forældrenes Landsorganisation 

Andre Ønsker fra bestyrelsen  

9. Drøftelse af kommende nyhedsbrev med temaindhold: tavshedskultur – hvad ved forældrene, 

hvad siger pædagogerne.  

 

10. evt. 



 

 

Referat v. Mette 
Tilstede Sofie, Anne, Anette og Lars 

Afbud Lars M. Gertrud 

 

1. Alle præsenterede sig selv 

2. Mette introducerede til arbejdsgange og organisering.  

Det blev besluttet at møderne fremover er fra 19-21.30. At punkterne motiveres (til orientering, til 

drøftelse, til vedtagelse) og at der angives tid på punkterne 

3. Godkendelse af forretningsorden udskydes til næste møde. Dette da der var ønske om at 

opgaven med at udarbejde regnskab og budget fremover udføres i et nedsat forretningsudvalg.  

4. Mette introducerede til tillidsposter 

5. Valg:  

Anne Ernst Grøndal valgt til Formand,  

Anette Kjær Lange valgt til næstformand 

Lars Mejdahl valgt til kasserer.  

 

6.  

Thomas Stubbe Teglbjærg skal tildeles en plads i ÅFO.  

’Netværket for de Selvejende dagtilbud’ skal tildeles en plads i ÅFO 

SOFAA og FSAA tildeles ikke en plads i ÅFO, men inviteres/deltager på bestyrelsesmøder mv., 

når det er relevant. Der satses endvidere på to faste årlige møder.  

Der er enighed om at det er en god ide at afsøge, om der er bestyrelsesmedlemmer fra fritids og 

Ungdomsskolebestyrelserne, der kunne have lyst til at være en del af ÅFOs bestyrelse efter valg i 

september.  

7. Godkendt mødekalender dog flyttes møde d. 10. april. Til d. 11. april.  

8. Fremtidigt arbejde.  

Godkendt anbefalinger fra afgående bestyrelse.  

FOLA: Anne, Anette, Sofie og Mette er valgt som delegerede fra ÅFO til FOLA’s GF d. 3. marts. 

9. Der planlægges et større temanummer om tavshedskultur i samarbejde med KFO og evt FOLA.  

10. under evt. Sofie fortalte om deltagelse på 8. marts. 

 

 

 

 


