
Referat 

Forældrerådsmøde 

Tirsdag d. 11. marts 2014, kl. 18:30 til 20:30 

Fremmødte: Heidi (Rådsforman og næstformand i områdebestyrelsen), Helle 

(Medarbejderrepræsentant) og Tommy (Daglig Leder) 

Afbud: Vibeke, Jeanie 

Referent: Tommy  

 

1. Velkommen 

Tommy bød velkommen  

 

2. Godkendelse af referat. 

Ingen bemærkning til referatet af 28. januar 2014, referatet blev godkendt. 

 

3. Status for Byggeren 

 

A. Personale 

Der er en smule uro og undren i forhold til Skolereformen og den seneste 

udmelding om forslag til klubbernes organisering pr. 1. august 2014. Den 

nævnte uro er opstået i forhold til, om der reelt er timer til pædagogerne i 

skolen og hvordan timere tilrettelægges. Den undrende del baseres på 

selve valget af modellen for organisering, da der tideliger har været en 

model om organisering under Ung Egedal, som nu ikke længere er i spil.  

 

Fællestemadag i Klubegedal onsdag d. 19. marts 2014, vil forhåbentlig giv 

svar på ovennævnte.  

 

Den daglige leder har iværksat samtaler med personalet i forhold til 

Skolereformen og de fremtidige opgaver. 

 

Personalet har i det daglige en professionel tilgang til deres arbejde, og alle 

projekter og aktiviteter løber som planlagt. 

 

Orientering: Camilla er tilbage fra barsel/ferie onsdag d. 9. april 2014  

 



Jobpraktikanter: Klubben har fortsat 3 jobpraktikanter som hjælper til med 

det praktiske og pædagogiske i områderne Cafe/køkken, Kreativ og 

udeområdet.  

 

 

B. Børn og unge 

Vi har fortsat et godt og stabilt fremmøde trods det at medlemmerne 

kommer senere.  Fritidsklubben har i gennemsnit 100 medlemmer i 

dagtimerne, hvor Juniorklubbens femmøde ligger på 15-20 i aftentimerne.  

 

Medlemstallet har været dalende for månederne december, januar og 

februar, hvilket er et typisk for årstiden. En del af udmeldelserne har været 

begrundet i flere lektier og tid til foreningslivet, hvilket betyder at 

Fritidsklubben ultimo marts har 182 indmeldte og Juniorklubben 68. 

 

Nye 3 klasser starter 1. april 2014. Fritidsklubben modtager i alt 70 nye 

medlemmer fra hhv. Stengårds, Bækkegårds, Toftehøj- og Stenløse 

privatskole. 

 

5 klasserne tilbydes traditionen tro, prøvemåned i Juniorklubben i april og 

mulighed for indmeldelse 1. maj 2014.   

 

 

C. Projekter internt/eksternt 

 

Internt 

 

Kaninhus 

Status: Arkitekt O. Ostenfeldt har udarbejdet tegninger til Kaninhus og nye 

toiletter i hovedhuset. Der indhentes på nuværende tidspunkt tilbud på 

entreprisen, og herefter søges byggetilladelse.   

 

Arbejdet gennemføres i perioden 1. maj til 1. august 2014. 

 

Hønsehus og Gedefold 

Der etableres nye hønsehuse samt fold og hus til gederne.  

 

Arbejdet gennemføres i perioden medio marts til 30. april 2014 

 

Trampolin 



Byggerens nuværende trampolin renoveres med ny springdug/fjedre og 

overdækning, samt anlægges gangbro omkring.  

 

Arbejdet gennemføres i perioden marts/ april 2014. 

 

Asfaltbanen 

Renovering og sikkerhedsgodkendelse af asfaltbanens belysning 

gennemføres i perioden marts/april 2014.  

 

Træhytter 

En del af de gamle træhytter står til nedrivning. Nedrivningen sker i 

perioden ultimo marts – ultimo september 2014.  

 

Højen 

Byggerens høj som i dag rummer et gammelt brandeskur og legeredskaber, 

vil i perioden primo april til ultimo juli 2014 blive omdannet til bane for 

kørsel med BMX-Cykler. 

 

Genhusning 

Da den nuværende kanigård som støder op til den eksisterende kanistue 

rives ned i sammenhæng med bygning af nyt Kanihus, skal der etableres 

genhusning af kaninerne, hvilket vil finde sted i perioden medio marts til 

30. april 2014.  

 

   

Eksternt 

Der er pt. ingen projekter i gang.  

  

D. Juniorklubben 

Der er et stabilt fremmøde, dog skal det nævnes at der har været en 

mindre tilbagegang af medlemmer. Det er hovedsageligt de ældre 

medlemmer som har meldt sig ud. Årsagen hertil sker i kraft af flere lektier 

og ønske om mere tid til fordybelse i deres sportsaktiviteter i foreningslivet. 

 

Vi arbejder fortsat på at gøre tilbuddet bedre og glæder os til 5 klasserne 

starter.  

 

Hyttetur i september. Vi arbejder på sagen, en forespørgsel blandt de unge 

gennemføres i perioden ultimo marts/ ultimo maj 2014.   

 

 



E. Økonomi 

Klubben har i 2013 haft en god og stabil økonomi, hvilket har medført et 

mindre forbrug som overføres til budget 2014. 

Det overførte mindre forbrug skal dække de kommende udgifter til dele af 

klubbens interne projekter og drift m.m. 

    

F. Skolereformen 

Det netop fremlagte forslag og høringsskrivelse til klubbernes organisering 

pr. 1. august 2014 i forbindelse med den nye skolereform blev drøftet.  

 

Forældrerådets formand spurgte til processen og valget af model, i det 

forældrebestyrelsen i Klubegedal endnu ikke var orienteret fra den 

konstituerede områdeleder. 

 

Lederne beretter at der var afholdt fælles Temadag d. 17. februar 2014 

hvor lederne fra Klubegedal, skolerne, Sfo og MED-udvalg fra klubberne og 

tillidsrepræsentanter fra skolerne og Sfo, samt repræsentanter fra CSD 

havde været samlet til drøftelse af fremtidig model og samarbejde, og 

resultatet af arbejdet fra temadagen var det fremsendte forslag. 

 

Forslaget er sendt i hørring mandag d. 3. marts 2014. Forslaget til 

organisering vil blive behandlet politisk i april 2014.   

 

I forslaget benævnes klubberne som Sfo 2 og 3. Hertil spurgte rådsformand 

om der var overvejelser om at kalde det noget mere tidsvarende. Hertil 

svarede lederen at der tideliger var talt om, at kalde det noget andet og 

tanken var at nævne det i den efterfølgende proces. 

 

Afslutningsvis drøftede rådet personalets holdning til modellen, og det skal 

nævnes at personalet forholder sig positivt til modelles overordnede 

organisering, men er afventende ift. indholdsdelen.     

 

       

4. Områdebestyrelsesmøde  

 

Heidi (Rådsforman) orienterede kort om Områdebestyrelsens arbejde. 

Bestyrelsen har pt. ikke hørt fra den nye områdeleder, afventer 

henvendelse. 

 

Rådet har modtaget forespørgsel fra klubbens computerspils ansvarlige, om 

installering af spillet League of Legends. Rådet har givet deres accept til 



installering af spillet med forbehold for at den ansvarlige udfærdiger 

skrivelse til forældrene, da spillet er baseret på køb af ekstra udstyr via 

medlemmernes egen profil. Profilen skal oprettes med accept fra 

forældrene, alene af den grund at det er deres kreditkort som skal 

registreres. Ledelsen i klubben skal godkende skrivelsen. 

   

Områdebestyrelsens dagsorden samt referat kan læses via Klubegedal 

hjemmeside www.klubegedal.dk 

 

Byggelegepladsen Stengården afvikler næste møde i Områdebestyrelsen d. 

7. april 2014 kl. 17:30-20:30  

   

5. Planlægning af kommende rådsmøder 

 

Næste møde er berammet til tirsdag d. 17. juni i tidsrummet 18:30-20:30 

 

Grundet organisering af klubberne ift. skolereformen, kan der indkaldes til 

ekstraordinært møde i april og maj.  

 

 

6. Evt. 

 

 

Tak for god ro og orden 

 

Med venlig hilsen 

Tommy 

 

http://www.klubegedal.dk/

