
Referat Bestyrelsesmøde i Klubben Holme Søndergård  

 

Dato: Onsdag den 31. oktober 2018 

Deltagere: Britta, Lars I, Mette, Kirstine, Mathias (medarbejder rep.), Vita (medarbejder rep.) og Eva (leder) 

Referent: Vita 

Afbud fra: Steffen, Lars A og Conni 

 

Dagsordenpunkt Ansvar 
for pkt. 

Kommentarer 

Indledning   Lars I Punkter til eventuelt 

Kort 
præsentationsrunde  Eva Ej til referat 

Gennemgang af 
vedtægter og 
forretningsorden – 
herunder datoer for de 
kommende møder 

Eva 

Forældrebestyrelsen drøfter deres deltagelse i evt. fastansættelser. Den siddende 
bestyrelse ønsker pt ikke at deltage i samtalerne og har tiltro til at klubbens 
personale træffer de gode valg. 

Forretningsorden gennemgås og rettes til. Se Bilag 1 Forretningsorden 
 
Dato for møder i 2018-19: 

Kl. 17-20 Onsdag den 31. oktober 2018 

Kl. 17-20 Onsdag den 28. november 2018 

Kl. 17-20 Onsdag den 6.  februar 2019 

Kl. 17-20 Onsdag den 10. april 2019 

Kl. 17-20 Onsdag den 22. maj 2019- planlægning af generalforsamling 
  
Kl. 17-20 Onsdag den 28. august 2019  

Generalforsamling:  

Kl. 17.30-20.30 Tirsdag den 24. september 2019 

Bestyrelsesposter 
(fordeles)  
Tavshedserklæring
er (underskrives) 

Eva 

Formand: Lars I 

Næstformand: Steffen 

Medlem: Lars A. 

Medlem: Britta 

Medlem: Mette 
 
1. suppleant: Kirstine 

2. suppleant: Conni 

Smørrebrødspause   

Forslag til ændring af 
åbningstider i 
Ungdom 

Eva 

Eva informerer om at Klubbens forslag til ændringer af åbningstider. 

Alle korte fredage lukkes kl. 17.00 (nu lukkes kl. 16.30) for alle unge. 

Alle weekendåbninger i ungdom lukkes kl. 17.00 (nu lukkes kl. 20.30). 

Aften åbning (hver tredje fredag) fortsætter som hidtil til kl. 21.00. 



Bestyrelsen drøfter fordelene i ovenstående forslag. Fordelene er bl.a. bedre 
udnyttelse af personale ressourcer, andre aktivitets og tur muligheder.  
Forældrebestyrelsen har et ønske om, at nogle weekend åbningerne fremadrettet 
bliver tematiseret, for herved at kunne motivere unge, for hvem det sociale ikke er 
det bærende, men aktiviteten. 

Belægningen i weekendåbning er pt. ca. 25 deltagende unge. 

Forældrebestyrelsen vedtager forslaget om ændring af klubbens åbningstider 
gældende fra 1. januar 2018 

Klubben sørger for at informere alle forældre og Kørselskontoret om denne ændring 

Strukturændringer i B 
og U /Budget og 
forbrug. Herunder 
ungeantal 

Eva Orientering fra Eva. Se vedlagte bilag 2. Forslag til inddeling i fem distrikter 

Økonomi gennemgås og budget forevises forældrebestyrelsen på mødet.  

Eva informerer ydermere om, at klubben pt. benytter en støtteperson med 
ekspertise i fysisk konflikthåndtering for trygt at kunne håndtere den pædagogiske 
opgave.    Klubben Holme Søndergård er det mest vidtrækkende fritidstilbud til 
målgruppen i Aarhus Kommune. Derfor arbejder vi kontinuerligt med faglig udvikling 
og et trygt arbejdsmiljø .Dette vil også afspejle sig i budget og forbrug. 

Aktuelt fra Klubbens 
5 grupper 

Nyt fra Gul, Grøn, Blå 
og Orange 

Mathias 
og Vita 

Kort orientering fra medarbejderrepræsentanter: 
Mathias: Informerer om den understøttende undervisning bl.a. Sociale medier, 
Teater, Musik, udeliv, drenge og pigegrupper og fælles fredags samling. 

Vita: Omstrukturering af personalets mødestruktur, fremme de unges medboreskab- 
indgå i fællesskaber, lære at træffe beslutninger, inddragelse i planlægning af f.eks. 
forældremøde og sleepover. 

Voksenhandicap dage, planlægges af personalet. Vi besøger for tiden steder hvor 
man kan bo og arbejde, bo eller arbejde. Vi har besøgt levefællesskabet Herta og 
har planer om at besøge Tornbjerggård til november. 

Eva fortæller, at Klubben igen arrangere Løb 25. januar 2019 til fordel for Danmarks 
indsamling.  

 Kørsel Lars A Eva informerer om, at Lars A. siger at det går forholdsvis godt pt.- hvilket også er 
oplevelsen hos de øvrige forældre. 

Evt. Lars I Ingen punkter 

Punkter til næste 
møde? 

Lars I Temaer: Hvordan arbejder vi pædagogisk i de forskellige grupper?+ 

Danmarks indsamlingen 25. januar 2018 

 

Næste bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november kl. 17.00-20.00  

 


