Referat fra bestyrelsesmødet d. 15.3.16
Deltagere: Signe,	
  Nicolaj,	
  Carsten,	
  Jens	
  Christian,	
  Helga,	
  Tine	
  og	
  Charlotte

Referatet fra sidste møde er godkendt og underskrevet
Nyt fra Gården:
- Der er blevet lagt bredbånd ned.
- Mht. til rottebekæmpelse må der ikke forebygges længere. Abonomentet på ”rottebekæmperne” bliver opsagt. Kommer der rotter ringer man selvfølgelig efter dem.
- 16 børn på venteliste i 2016, 9 børn på listen i 2017 og 9 børn på listen i 2018
- Fra sommeren 2016 overvejes der at ansætte en pædagog mere. Særligt for at
afhjælpe situationen i mellemgruppen, som efterhånden er en meget stort gruppe.
Man har her et ønske om at kunne gøre arbejdet endnu bedre
-Foldedøren på stuen har givet en positiv effekt. Der er mere ro når man kommer ind
ad døren. Dejligt for alle parter.
- Den nye hjemmeside er klar efter påske
- Bussen har været til reparation, men er klar igen.
- D. 24.6 Åbent hus arrangement. Alle bestyrelsesmedlemmer deltager også.

Nyt fra bestyrelsen
Til næste arbejdslørdag er der et forslag om, at få opgraderet gedehegnet

Lejekontrakten mellem kommunen og Gården
Frem for at leje sig ind hos Holstebro kommune, som man hidtil har gjort her på
stedet, er det på tale at købe bygningen her samt skovhytten.
Til en start bliver Gården vurderet for at få en ca. pris på hvad den må koste.
Det er på tale at lægge nyt tag på hele huset. Et overslag lyder på kr. 150.000
Vores evt. nye hytte/pavilion - der er opstået nogle ”udfordringer”
Det har været på tale at ligge den nye hytte ved bålpladsen, men der er blevet givet et
nej ved landzonehøringen, da den kommer for tæt på selve børnehaven. Den skal
ligge 7,5 m fra huset her. Et nyt forslag lyder på, at den kommer til at ligge tæt ved
bålhytten. Her vil der også blive instaleret toiletter. Der arbejdes videre på sagen.
Gårdens 25 års fødselsdag
D. 19. august er der 25. års jubilæum - dette skal fejres med maner for både små og
store. Hele skolen inviteres også til at medvirke. Nærmere info følger!

Højrentekonto	
  i	
  Spar	
  Nord	
  	
  
Man ønsker en bedre rente end der hidtil er givet. Der afventes at blive gjort mere i
dette til man ser udfaldet af, om Gården sal købes eller vi fortsat skal leje os ind.

Eventuelt : Der var intet under dette punkt

	
  

