Referat Bestyrelsesmøde i Søbæk den 14. juni 2016
Deltagere: Frederik, Henrik, Sussi, Louise, Christine, Vibeke, Rasmus, Marie K., Mette F., Sandra, Marlene,
Signe.
Afbud: Susanne P.
Dagsorden:
1. Konstituering. Bestyrelsen konstituerede sig selv. Formanden genopstillede og blev valgt. Posterne
som næstformand og kasserer var ikke besatte. Vibeke og Mette meldte sig som de eneste og det
var ikke nødvendigt med en afstemning.
a. Formand: Frederik
b. Næstformand: Vibeke
c. Kasserer: Mette F.
2. Valg af referent
a. Frederik
3. Kort om økonomien v. Henrik
a. Henrik forklarede om økonomien i Søbæk. Økonomien ser fornuftig ud. Der er blevet tilført
lidt ekstra penge fra kommunen, da der p.t. er flere børn indskrevet end da kommunen
lavede budgettet for antal børn.
4. Nyt fra Søbæk
a. Til efteråret er der to der går på pension og en der skal studere. Derfor er der behov for at
Søbæk kigger på personalesituationen. Henrik forklarede de nye medlemmer i bestyrelsen,
at Helsingør Kommune har et mål om at der skal være 70 % uddannet personale og 30 %
andet. Dette mål er altid med i overvejelserne når der sker ændringer.
b. Der er personaleweekend i starten af september, hvorfor Søbæk er lukket fredag den 2.
september.
5. Sommerfesten
a. Der var stor ros til personalet for deres arbejde omkring sommerfesten og de mange
aktiviteter der var arrangeret.
6. Fotografen
a. Der havde været lidt udfordringer omkring kvaliteten af gruppebilledet, afhentning af
billeder og en generel forventningsafstemning. Det blev besluttet at Søbæk fortsætter med
Rosendahl som fotograf, men at Louise og Henrik ville kontakte dem for et møde ift.
ovenstående. Louise og Henrik vil informere om mødet efter det har fundet sted.
7. Forældremøde
a. Christine foreslog at vi skulle arbejde på at få et større fremmøde til mødet og at vi skulle
være lidt mere specifikke omkring formålet og indholdet af mødet. Det blev nævnt at vi evt.
kunne kigge på tidspunkt for afholdelse og emner/temaer. Det blev foreslået at vi kunne
forsøge at ændre lidt på konceptet og prøve at inddrage forældrene mere i dagsorden og
måske gås mere i dybden med enkelte emner.

8. Evt.
a. Facebookprofil. Der var uklarheder mht. viden om at Søbæks profil er en åben profil. Det er
den. I den seddel forældre bliver bedt om at underskrive, er det ikke tydeliggjort at dette er
tilfældet. Derfor laver Søbæk en ny seddel til underskrivelse igen, hvor det fremgår at
Facebookprofilen er åben for alle. Profilen blev oprettet med det formål at beskrive
hverdagen i Søbæk – både for forældre, men også for mulige nye forældre. Det var en
måde Søbæk kunne markedsføre sig selv på.

