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Side 1/4

Sted: hos May-Britt               

Deltagere: Lona, Pia, Eva S., Henriette, May-Britt, Eva

Fraværende:  Linette

Referent: Lona

1. Godkendelse af referat – skal underskrives: 

Godkendt.

2. Siden sidst:

Henvendelser fra medlemmer:
May-Britt har haft en del henvendelser fra medlemmer om bla. Underretning, overgang til 
børnehave, opsigelse og andre småting.

Status på gmail oprydning:
Der er lavet en mappe der hedder ”før november 2021” og der ligges de gamle mails i, muligvis 
bliver der på et senere tidspunkt ryddet op i det.
Afgørelser som er vigtige fx fra ankestyrelsen gemmes på drev.

Nemid status:
Nem id kører, virker for alle.

3. Formand:

CBB evt. ny abb:
Vi har fået nogle regninger fra cbb, Pia undersøger til næste møde hvad der er sket.

Møde med by og landskabsforvaltning omkring storordninger 7/2-22:
May-Britt og Eva deltager hvis det kan lade sig gøre. May-Britt har sat sig ind i sagen, med fokus 
ud fra en bestemt sag. 

Dialogmøde med privat pasning og rådmand 17/2-22:
May-Britt, Pia, Eva og Lona deltager.

4. Kasserer:

Indestående i banken:
pt. har vi i banken 97.175,63 kr.

Kvitteringer:
kvitteringer afleveret. Disse lægges ind i regnskabet via app.
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Gennemgang af digitalt regnskab:
Vi har valgt at tilkøbe abonnement til det nye regnskabsprogram, det koster ca. 3600 kr. om året 
og gør bogføring og regnskab meget smartere og nemmere. Det nye regnskabsprogram 
gennemgåes for bestyrelsen. 

Gave til hjælper af dinero:
Pia køber gave til hjælperen.

Ønske om næsteformand koblet på dinero: 
Lona er stedfortræder.

Tilrette drejebog  - det nye regnskab: 
Pia tilretter løbende.

Lukning af gamle mobil pay:
Pia sørger for at få lukket det gamle mobilpay nummer helt!

Oversigt på faste udgifter :
Pia kigger på det, og ligger den i drev.

5. Politisk:

Oversigt lavet:
May-Britt har lavet en oversigt og ligger den på drevet.

Skriv til politiker + administrationsgrundlaget:
Lona laver et skriv som forberedende til mødet den. 17.02.22

Landsforening:
Intet nyt pt. Afventer.

6. IT-ansvarlig:

Status på hjemmesiden+ antal medlemmer:
             144 små og 24 store.

mobilpay virker stadig ikke, IT-morten er på sagen, så vi håber vi får styr på det.

Kontingent status:
Der er 29 der ikke har betalt kontingent, deraf 5 storordninger. 4 Der aktivt har udmeldt sig.

Godkendelse ved indmeldelse:
Vi beslutter at man ikke skal dokumentere godkendelse fremadrettet.
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Indmeldelsesgebyr 25kr.:
Kontingentet i foreningen er altid 300 kr. pr. år. + 25 kr. i indmeldingsgebyr. Beløbet opkræves 
altid pr. 20. januar. dvs at melder man sig ind i oktober betaler man 325 for indmelding  incl. 
årskontingent, og medlemskabet fornyes igen i januar.

Ordet dagpleje i profiler:
Der er flere der i deres profiler bruger ordet ”dagplejer” dette er ikke tilladt. Derfor skal vi 
igennem alle profiler. I første omgang beder vi medlemmerne om rette til, både profilnavn og 
profiltekst. Vi skal følge lovgivningen og der vil blive sanktioner overfor de profiler der ikke retter.

UDDRAG AF LOVGIVNING:                                                                                                                                                                                          

§ 81. Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældrene og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn 

med ordningen, herunder med, om pasningen er tilrettelagt efter § 81 a, stk. 1 og 2, og § 81 b, stk. 1, og at den private pasningsordning alene 

anvender betegnelsen privat pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge, jf. § 78 a.                                                                         

§ 78 a. Private pasningsordninger må alene anvende betegnelsen privat pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge.

It have konto kik:
Pia arranger at Eva får konto kig.

7. Arrangementer

Status på  arrangementer - årsplan:
Henriette har arrangeret et spændende årsprogram, med konkurrencer, førstehjælp – både 
fornyelse og opfølgning, madsspildskursus, børnepassernes dag (onsdagen før 
kristihimmelfartsdag) i zoo, sociale arrangementer.

Kursus på ucn:
Henriette tager fat i ucn igen.

Tema forløb wordshop:
May-Britt og Anette Krejberg vil gerne holde nogle tema aftener, hvor der laves 
temakasser/poser i grupper. Det kører de på med.

Temaaften – den gode overgang:
May-britt vil gerne afholde et kursus i dette, det bliver engang senere på året.

Ny dato til carina Brøndum:
Vi satser at arrangere et foredrag 30.05.22

Bæredygtighed – miljø:
vi tænker over det, da det er et emne vi gerne vil tage op.

8. Reklame:

Morten Leth:
Ham dropper vi, May-Britt giver ham besked.
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Termotasker mm:
Vi kigger nærmer på disse materiale.

Konkurence reklameforløb på åben fb. Side:
se under arrangementer.

9. Nyhedsmail:

deadline på næste:
Der er ikke basis for en nyhedsmail i forbindelse med dette møde.

Årsplan ud:
Udkommer midt februar.

Tilbud/rabat fra udkørende FYS:
Der udsendes mail med tilbud fra kørende fysioterapeut.

10.  Evt.:

             
alle komme på gmail + hjemmesiden:

 Næste møde: 21. marts. Kl. 18.00-22.00 hos May-Britt.


