
Referat forældrerådsmøde 23.agust 2016 

 

Til stede: Hamid, Thomas, Charlotte, Louise, Malene. 

Referent: Hamid 

1. Hamid orientere omkring Kommunens planer for at gøre klubberne kontantløse. Byggeren er 

blandt de få klubber, der endnu ikke er kontantløs. Der er bred enighed i rådet, om at gøre klubben 

kontantløs fra 1.oktober. Dette meldes ud på nyhedsbrev og sms snarest.  

2. Hamid orienter om baggrunden for at flytte sommerfesten. Der er byggerod i forhold til opsætning 

af multibanen og det er besluttet at vi flytter festen til 16.september. 

3. Hamid orientere omkring kommunens besparelsesplan for klubområdet. Der skal spares omkring 

2.3 millioner kr i hele KlubEgedal. Det betyder konkret at der skal spares 6,7 stillinger i alt, i de 8 

klubber. Ledelsen har udarbejdet deres svar på, hvad besparelserne vil have af betydning på 

klubområdet, hvis de gennemføres.   

Forældrerådet giver deres mening til kende. Thomas tager de forskellige forslag med til 

bestyrelsen, som skal udarbejde det endelig hørringsvar.  

4. Byggeren har over sommerferien ansat 2 nye medarbejdere. Det er Christian, som er vores nye 

sportsmedarbejdere og Christie som skal være på dyrområdet. Christina som har været på 

sportsområdet skal fremadrettet være i cafén.  

5. Malene giver udtryk for at der har været vanskeligheder med tilmelding til madordning. Hamid 

fortæller omkring de nye tiltag for at styrke samarbejde med Unitec og ansættelsen af en 

medarbejder, der fremadrettet vil tage sig af udfordringerne på området. 

6. Charlotte og Malene foreslår at vi styrker vores ”musikområde”, da der er store efterspørgsel og 

mangel på tilbud i området. Der snakkes omkring et evt. samarbejde med Grotten, som måske 

kunne byde ind med lokaler. Malene fortæller om et musical APP, der er meget populær blandt 

børnene nu. Hamid tager det med til personalet, som måske kan anvende det i det daglige. 

7. I forhold til vores åbent hus arrangement i oktober, er der enighed om at vi finder ”ambasadør”, 

blandt vores egne medlemmer, som skal introducere de nye forældre og børn til klubben.  

8. Hamid informere omkring økonomi og belægning. Byggeren har pr 1. september 200 børn 

indskrevet. Klubben er normeret til 180 børn og det ser derfor fornuftigt ud. 

Der er aftalt nyt forældrerådsmøde den tirsdag 1.november kl 18 på Byggeren. 

 


