
Referat 

Forældrerådsmøde 

Tirsdag d. 23. april 2013, kl. 18:30 til 20:00  

Fremmødte: Helle (Medarbejderrepræsentant), Heidi (Rådsforman og næstformand i 
områdebestyrelsen), Vibeke, Bent, Jeanie (Forældrerepræsentanter) og Tommy (Daglig 
Leder) 

Afbud: Teresa og Maria. (Forældrerepræsentanter) 

Referent: Tommy  

 
1. Velkommen 

Tommy bød velkommen, en kort præsentationsrunde idet rådet er udvidet med 
nye medlemmer, derefter kort gennemgang af dagsorden.  
 

2. Godkendelse af referat. 
Ingen bemærkninger til referatet, godkendt.  

 
3. Status for Byggeren 

 
Personale 
Stemningen i personalegruppen er rigtig god og humøret er højt. Stengården har 
ansat Thore Lauritzen, nyuddannet idrætspædagog i ét årigt barselsvikariat.  
 
Personalet har taget godt i mod de nye udfordringer madordningen og 
betalingssystemet har medført.  
 
Personalet beretter om stor tilgang til de daglige aktiviteter, alle områderne har 
kun positive tilbagemeldinger.  

 
Børn og unge 
Det har været en fornøjelse at modtage de nye børn, det virker som en god 
årgang og klasserne virker homogene. Stengården har i år modtaget i alt 70 børn 
fra hhv. Skolerne Bækkegården, Stengården og Stenløse privat.     
 
Vi har fortsat et godt fremmøde, fritidsklubben ligger i gennemsnit på 120 
medlemmer om dagen nu hvor de nye børn er startet. Juniorklubben kan i kraft af, 
at der pr. 1.april er åbnet op for de kommende 6 klasser præstere en femmøde på 
mellem 30-40 i aftentimerne. Værkstederne/aktiviteterne er godt besøgt, det 
tydeligt at børn og unge trives.  



 
Medlemstallet er fortsat højt, hvilket betyder at fritidsklubben pr. 1. april har 244 
børn og Juniorklubben har 64 unge. 
 
Under punktet børn og unge drøftede vi, med baggrund i en forældrehenvendelse 
udbuddet af PC spil i klubben. Selve henvendelsen var rette mod spil med en højre 
PEGI (Pan European Game Information) rating, end det umiddelbart er tilladt for 
de 9/10 årige at spille.  

 
Tommy beretter at klubben de senest 7 år har tilbudt ét spil (Counter Strike, CS) i 
rating kategorien 16+ til alle medlemmer og at spillet har fået lov til at være en 
del af klubbens PC pakke. Spillet som er et multiplayer spil, har mange facetter, 
facetter som giver børnene færdigheder i strategi, reaktionsevne og spillet har en 
inkluderende effekt.    
 
Det besluttes at Rådets forældrevalgte medlemmer undersøger spillet nærmere og 
søger vejledning hos Ungdoms ringens medieråd, for derefter at beslutte hvilken 
holdning de skal tillægge spillets eksistens på Byggelegepladsen. Rådet vil herefter 
i skrift meddele Tommy deres beslutning.  
 
Projekter internt/eksternt 
 
Internt 
Køkken og caféprojekt er afsluttet, processen har været god og konstruktiv og 
resultatet er blevet super godt, Byggeren har fået et moderne køkken der dækker 
de nødvendige behov ift. cafe/madordning og nyt betalingssystem.  
 
Nyt projekt iværksættes ultimo april 2013, klubben skal gennemgå en energi 
renovering, hvilket betyder at hovedhusets tagkonstruktion efterisoleres, og 
udluftningssystemet optimeres, facadepartier udskiftes, vinduer udskiftet til 
vinduer med energiruder, udskiftning af belysningsanlæg alle armaturer udskiftes, 
efterisolering af fundament og isolering af kælderydervægge. Projektet forventes 
afsluttet ultimo december 2013.   
 
Ny hjemmeside. Klubbens nye hjemmeside er en realitet og har fået en positiv 
modtagelse og fungere efter hensigten. Det anbefales at alle børn, unge og 
forældre på sigt får besøgt siden. www.klubegedal.dk 
 
Nyt betalingssystem er taget i brug. Opstart og implementering har været 
problematisk, en del fejl og mangler har til tider bremset processen.  
Tommy beretter, at forældrene er blevet gjort opmærksom på de nye tiltag ift. 
medlems/betalingskort og er begyndt at registrere deres børn i systemet. 



Der er fortsat et stykke vej til at alle medlemmer er registreret, forældrene holdes 
løbende orienteret om ændringer og opfordres jævnligt til at få registreret deres 
børn. 
 
Madordningen er kommet godt fra start, 20 børn er på nuværende tidspunkt 
tilmeldt ordningen. 
 
Sommerfest, årets sommerfest afvikles d. 7. Juni 2013. Tommy efterlyser hjælp til 
arrangementet. Rådets forældrevalgte har tilbudt hjælp i det omfang det passer 
med deres arbejdstider. 

 
Eksternt  
Klubegedal holder årets klubfestival d. 14. Juni 2013. Tommy efterlyser hjælp til 
arrangementet. Rådets forældrevalgte har tilbudt hjælp i det omfang det passer 
med deres arbejdstider. 
 
Juniorklubben 
Der er stor interesse for Stengårdens Juniorklub, og fremtiden ser lys ud. De 
kommende 6. Klasser har siden 1. april 2013 haft mulighed for at komme på 
prøve, og kan pr. 1. maj 2013 blive medlem af juniorklubben.  
 
Der blev afviklet stormøde 7. Februar 2013, fremmødet var ikke stort, men 25 
unge var deltagende. De fremmødte havde rigtig mange og spændende input til 
hvordan fremtidens Juniorklub tilbud kunne se ud.  
 
Personalet har med baggrund i de unges ønsker, indført bespisning på udvalgte 
aftner og vedtaget, at der skal afvikles minimum ét månedligt arrangement ud af 
huset. Med de mange nye tiltag er der udarbejdet en aktivitetskalender for 
Juniorklubben, aktivitetskalenderen kan ses på klubbens hjemmeside. 
 
Juniorklubbens cafe har fået ændret åbningstid, så der kun er åben i tidsrummet 
19:30 til 20:30. I cafeen er der som noget nyt indført gratis frugt og gulerødder. 
 
      

4. Områdebestyrelsesmøde  
 
Heidi orienterede kort om Områdebestyrelsens arbejde og de kommende opgaver i 
Klub Egedal regi. Områdebestyrelsen er fortsat optaget af debatten om Ny Nordisk 
skole og kommende skolereform. 
 
Områdebestyrelsens referat kan læses via Klubegedal hjemmeside 
www.klubegedal.dk 



  
   

5. Planlægning af kommende rådsmøder 
 
Nu hvor rådet har fået nye medlemmer, foreslog Tommy at ændre på valget af 
ugedag for mødeaktivitet.  
Det blev vedtaget at vi fremover drøfter og planlægger kommende møder fra gang 
til gang.  
 
Næste møde er berammet til mandag d. 17. juni 2013 kl. 18:30-20:00 
 
 

6. Evt. 
 

 
 

Tak for god ro og orden 
 

Med venlig hilsen 
Tommy 
 


