
Referat 

Forældrerådsmøde 

Tirsdag d. 11. september 2012, kl. 18 til 19  

Fremmødte: Anne-Marie (medarbejderrepræsentant), Heidi Larsen, Teresa 

Heiberg og Tommy Olivenlund (Daglig Leder) 

Afbud: Bent Steensen 

Referent: Tommy Olivenlund 

1. Velkommen 

Tommy bød velkommen og gennemgik kort dagsorden. Tommy fortalte at 

rådsmødet er det første efter klubberne er blevet samlet under klub Egedal. 

Det har betydet at de tidligere forældrebestyrelser i klubberne er erstattet 

af forældreråd og at der nu skal etableres en klub Egedal områdebestyrelse. 

Denne bestyrelse vil være den overordnede myndighed for klub Egedal. 

”Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal 

Kommune er udleveret”. 

  

2. Præsentationsrunde  

Kort præsentationsrunde blev gennemført. 

 

3. Konstituering 

Forældrerådet kunne ikke konstitueres, idet rådet manglede 

forældrerepræsentanter. Konstituering udsættes til næste møde.  

 

4. Status for Byggeren 

Tommy fortæller at han er kommet godt fra start, og glæder sig til de 

kommende opgaver.  

 

Personale 

Byggerens kreative medarbejder Anne-Marie har valgt at gå på efterløn, 

hvilket betyder at Anne-Marie stopper ved udgangen af 2012. Byggeren slår 

stillingen som kreativ medarbejder op, og forventer ny medarbejder pr. 1. 

december 2012. 

 



Maja som har været ansat i løntilskud er stoppet 14. august 2012. 

Byggeren har været rigtig glade for Maja og giver hende de bedste 

anbefalinger med vider i hendes jobsøgning. Tommy undersøger 

muligheden for ny person i løntilskud. 

Der er en god stemning i medarbejdergruppen, og alle glæder sig til de 

kommende udfordringer. 

  

Projekter internt/eksternt 

 

Internt 

I øjeblikket udføres reparation efter vandskade, Byggeren får lagt nye gulve 

og linoleum i store del af hovedbygningen. Udførelsen løber som planlagt og 

er endelig færdig, når vores nye køkken og café miljø er på plads.  

 

Nyt køkken og café miljø, skal være færdig ved udgangen af januar 2013. 

Projektet er i sin startfase og pt. afventer vi tilbagemelding fra 

byggesagkyndig og køkkenleverandør. 

 

Musiklokale, Byggerens musiklokale skal genetableres andet sted i klubben. 

Det har længe været et ønske, at flytte lokalet op fra kælderen, så 

musikken bliver mere centralt og synlig placeret. Vi er i kontakt med 

Byggeteknisk afdeling i kommunen og afventer møde.  

 

Udearealet: Byggerens Borg har gennemgået en renovering og er blevet 

testet og godkendt. Kaningården skal gennemgås for fejl og mangler, taget 

trænger til udskiftning/tætning og kaninstuen skal istandsættes. 

  

Nyt administrations- og betalingssystem er under udarbejdelse. 

Administrationssystemet skal i fremtiden håndtere medlemmernes ind og 

udbetalinger på Hobbykort, turaktiviteter samt styre vores kommende 

efterordning. I det ny administrationssystem vil forældrene kunne indsætte 

penge via deres bankkonto til deres barns konto i klubben. 

Administrationssystemet forventes at være i brug ultimo 2012. 

 

Ny hjemmeside for Klub Egedal er ved at være en realitet, den ny 

hjemmeside skal indeholde alle klubbernes egne hjemmesider. Byggerens 

side vil stille og roligt tage form i løbet af november og december 2012. 



 

Eksternt  

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

være startet pr. 1. september 2012, men er udsat til 1. januar 2013. Med 

den nye juniorklub er det planen at Byggerens juniorklub matrikelmæssigt 

nedlægges og sammenlægges med juniorklubben på Hampen.  

Forældrerådet drøftede beslutningen om nyt juniorklub tilbud, og finder det 

besynderligt at nedlægge et godt og velfungerende tilbud. Beslutningen har 

skabt stor frustration blandt de unge og deres forældre her på Byggeren. 

Frustrationen bunder i manglende inddragelse, og derved indflydelse. Det 

blev besluttet at viderebringe frustrationen ved det kommende 

Områdebestyrelsesmøde senere på måneden.  

 

5. Områdebestyrelsesmøde d. 27/9 2012 

 

Hvorfor Bestyrelsesarbejde? 

Tommy fortalte kort om vigtigheden ved bestyrelsesarbejde og de 

muligheder det giver at være repræsenteret i områdets bestyrelse.  

 

Heidi Larsen, tilbød at deltage som repræsentant for Byggelegepladsen i det 

kommende Områdebestyrelsesmøde, rådet takker. 

 

6. Planlægning af kommende møder 

 

Næste møde er berammet til torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 18:30-20:00 

 

7. Evt. 

 

Ingen bemærkninger. 

 

Tak for god ro og orden 

Med venlig hilsen 

Tommy Olivenlund 

 


