
Referat 

Forældrerådsmøde 

Tirsdag d. 25. oktober 2012, kl. 18:30 til 20:00  

Fremmødte: Anne-Marie (medarbejderrepræsentant), Heidi Larsen, Vibeke Tillisch 

og Tommy Olivenlund (Daglig Leder) 

Afbud: Bent Steensen, Teresa Heiberg. 

Referent: Tommy Olivenlund 

 

1. Velkommen 

Tommy bød velkommen og gennemgik kort dagsorden.  

 

2. Godkendelse af referat. 

Ingen bemærkninger til referatet, godkendt.  

 

3. Præsentationsrunde  

Kort præsentationsrunde, Vibeke Tillisch blev budt velkommen til rådet. 

 

4. Konstituering 

Forældrerådet kunne ikke konstitueres, idet rådet ikke var fuldtalligt. Det 

skal nævnes at Heidi Larsen grundet sit valg som næstformand i 

Områdebestyrelsen, hvilket er for en periode på 2 år, tildeles 

formandsposten i Byggelegepladsens råd, for samme periode. De 

fremmødte rådsmedlemmer støtter beslutningen. Konstituering af de øvrige 

poster udsættes til næste møde.  

 

5. Status for Byggeren 

 

Personale 

Der er fornyet bekymring ift. nyt juniorklub tilbud, det drejer sig om 

tilbagemeldinger fra forældregruppen og de unges udsagn, om ikke at vil 

benytte det kommende tilbud. Personalet er bekymret for deres 

ansættelsesforhold. Byggerens Tillidsrepræsentant ser på sagen. Trods den 

nævnte bekymring, er der en god stemning blandt personalet, alle glæder 



sig til de kommende udfordringer. Tommy har indkaldt Klub Egedals 

Områdeleder Per Dahlstrøm til næste personalemøde. 

 

Byggeren har modtaget 100 ansøgninger, 4 kandidater er indkaldt til 

samtale. Ansættelsesudvalget gennemfører samtaler d. 29. oktober, og 

forventer ny kreativ medarbejder pr. 1. december 2012. 

 

Børn og unge 

Der er et godt fremmøde på Byggeren, fritidsklubben ligger i gennemsnit på 

100 til 120 medlemmer om dagen, hvor juniorklubben har 20 til 25 om 

aftenen. Byggeren har de seneste måneder oplevet en tilgang af ny som 

tidligere medlemmer. Fritidsklubben har pt. 192 medlemmer og 

juniorklubben 70.    

  

Projekter internt/eksternt 

 

Internt 

Byggeren har gang i rigtig mange projekter, nyt køkken og café miljø løber 

planmæssigt, vi afventer prissætning på projektet.   

 

Musiklokale, Byggeteknisk afdeling har lovet at kikke på vores lokaler, vi 

afventer fortsat deres besøg.  

 

Multibane, Byggeren har fået tilbud på ny Multibane prise kr. 108,000,- 

Byggeren har ikke plads i budgettet. Tommy har talt med Områdeleder Per 

Dahlstrøm om økonomi. Vi skal selv spare sammen til en ny bane. Heidi 

Larsen beretter at Langekærbørnehave som er nedlagt, har en multibane. 

Måske denne kunne flyttes til Byggeren. Tommy undersøger muligheden.  

 

Kaningården er gennemgået for fejl og mangler. Tømrerfirma har givet 

deres bud på en renovering. Pris kr. 64.000,- Byggeren har ikke plads i 

budgettet, og har bedt kommunen om at se på sagen, vi afventer deres 

tilbagemelding. 

 

Forældrerådet spurgte, om forældrene måtte tilbyde deres arbejdskraft i 

større og mindre omfang, samt om de måtte sponsorere materialer. Hertil 

svarede Tommy, at forældre gerne måtte deltage i arbejdsopgaver og 



sponsorater er meget velkomne. Tommy beretter at han vil tage initiativ til 

at etablere begrebet ressourceforældre. Ressourceforældre er forældre som 

vil tage aktiv del i arrangementer, arbejdsopgaver m.m. Tommy beretter at 

det i fremtiden vil være muligt at gøre brug af frivillig arbejdskraft, eller 

sagt med den seneste tendens inddragelse af civilsamfundet.    

  

Eksternt  

Nyt Juniorklub tilbud i Ølstykke med placering på Hampelandvej 7B. 

Kort opsummering og drøftelse af den igangværende proces. Forældre til 

børn og unge på Byggeren har fremsendt bekymringsskrivelse til CSD. 

Skrivelsen er taget til efterretning, vi afventer CSD tilbagemelding. 

 

Tommy beretter at han har iværksat en spørgeskemaundersøgelse, som 

skal danne grundlag for, hvem af de unge der skal overflyttes til det nye 

tilbud.    

 

6. Områdebestyrelsesmøde  

 

Heidi Larsen orienterede om Områdebestyrelsens arbejde og de kommende 

opgaver i Klub Egedal regi. Referat er lagt på Byggerens hjemmeside. Nyt 

møde i Områdebestyrelsen er berammet til d. 28. november 2012. 

   

 

7. Planlægning af kommende møder 

 

Næste møde er berammet til torsdag d. 6. december 2012 kl. 18:30-20:00 

 

8. Evt. 

 

Ingen bemærkninger. 

 

Tak for god ro og orden 

Med venlig hilsen 

Tommy Olivenlund 

 


