Referat fra bestyrelsesmødet d. 26.5.16
Referat fra sidste møde er godkendt og underskrevet
1: Nyt fra Gården
- Anne Mette som arbejder her på Gården, er ansat som fleksjobber. Hun gør et godt
stykke arbejde. Har man en stilling som lyder på under ti timer i ugen, kan der søges
en puljeordning hos kommunen. Der er givet 20.00 til Gården.
- Mortelin (rottebekæmpelse) er opsagt fra jan. 2017
- D. 15. Juni er der møde i forvaltningen. Her kommer det på dagsordenen, at vi
ønsker at købe Gården. Kort tid efter dette møde forventes der et ja eller nej fra
kommunen.
- D. 1.6 afholdes der et møde på Gården, hvor en som er ansat hos DLO
(Dagsinstitutionernes Landsorganisation), kommer og fortæller om arbejdet som
bestyrelsesmedlem, så alle er klædt godt på til opgaven.
- Arbejdslørdag d. 4.6. Der er 25 tilmeldte. Vi ser frem til en dejlig dag!
Frem over vil Gården have en spalte i lokalbladet Rydehandistidende!

2: Nyt fra bestyrelsen
På den nye hjemmeside vil der snart ligge et indlæg fra hver bestyrelsesmedlem, hvor
der kort fortælles om, hvorfor vi har valgt at træde ind i bestyrelsen.

3: Gårdens 25 års fødselsdag
Personalet står for dagens program og bestyrelsen står for det, det der skal ske om
aftenen. I løbet af dagen vil der bl.a. være cirkus, kaffe og kage og kl. 14.30 holder
viceborgmesteren en tale.

Der er bestilt mad til aftenens arrangement til en pris af kr. 14000.00 for 100 mand.
(kød, tre forskellige slags salater, brød og kartofler)
Dessert og kaffe vil blive serveret senere.
Musik og dans senere på aftenen.
I Rydehandistidende vil der et indlæg omkring fødselsdagen.
4: Åbent hus arrangement d. 25.6.2016
Arrangementet er fra kl. 10-14
Der vil være et kreativt værksted, der laves bål og der laves mad sammen med
børnene og de voksne.

6: Datoer for kommende bestyrelsesmøder
D. 9.8.2016
D. 12.9.2016 kl. 17 – 21.00: Fællesmøde med øvrig personale
D. 26.10.2016
D. 22.11.2016

7: Eventuelt: Intet under dette punkt!

	
  
	
  

