Dagsorden og referat af Pumpestationens bestyrelsesmøde tirsdag
5.3.2019 kl. 18:00 – 20:00 i personalerummet i Lomholts nye lokaler
Indkaldt
FORÆLDREREPRÆSENTANTER: Formand Anders Høgsbro Madsen, Næstformand Karsten Stegelmann, Ly Du
Pham, Sandra Erntsten og Morten Burian.
PERSONALEREPRÆSENTANT: Martin Hoffgaard.
LEDER: Søren Bot.
ANDRE: Under punkt 1 samt drøftelser i punkterne 3-5 deltager fra afdeling Lomholt pædagogisk leder Laila
Sørensen og Linda.
Denne gang er desuden suppleanterne inviteret med: 1.-suppleant Thomas Demidoff og 2.-suppleant Rikke
Kjærgaard.
For dem alle fire gælder, at de ikke deltager i afslutningen af hvert punkt (afsluttende drøftelse og evt. beslutning).
Punkt 6 og 7 plejer vi at have lige efter godkendelse af dagsorden, men de er placeret senere denne gang, så Laila og
Linda kan få en mere samlet deltagelse.
AFBUD: Ly Du.

Dagsorden
1.

Præsentationsrunde.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig.
2.

Godkendelse af dagsorden. {Beslutning}

Dagsorden blev godkendt.
3.

Forslag om at finde et nyt navn for vores afdeling ”Klub Lomholt”, da det skaber forvirring at den
hedder det samme til ”efternavn” som ”Fritidshjemmet Lomholt”. {Beslutning, Anders}
Fritidshjemmet er for 0. – 3. klasse hvor klubben er for 4. klasse til ca. 6- klasse. Fritidshjemmet er
ejet af kommunen og er ikke en del af vores organisation, men pga. navneligheden tror en del forældre
og sikkert også andre, at det er samme organisation.
Jeg (Anders) foreslår at vi i første omgang udskriver en konkurrence.
Nu vi er ved navne: Det er forvirrende at ”Pumpestationen” både er et navn på en afdeling ligesom
Klub Lomholt, men også er navnet på den fælles organisation. Kan vi også finde en løsning på det?
F.eks. et fjerde navn, der omfatter begge afdelinger.
I første omgang enedes vi om kun at skifte Klub Lomholts navn. Dette for fremadrettet at undgå
forvirring på denne matrikel.
Thomas udarbejder udkast til forældremail. Kæmpeplakat sættes op i Lomholt.
Navneudvalg nedsat bestående af Sandra, Thomas og Laila. De bestemmer også præmierne.
4. Brug af telefoner i Lomholt. Eventuel mobiltelefonpolitik. {Drøftelse og eventuel nedsættelse af
arbejdsgruppe eller vedtagelse af udkast der så skal i høring, Morten}
Dette initiativ har baggrund i et ønske fra forældre på Lomholt, hvorfor vi indtil videre kun fokuserer
på denne afdeling.
Vi nedsatte et udvalg bestående af Morten, Rikke, Thomas, Linda og Laila samt en evt. ekstern. Den
eksterne godkendes over email. Udvalget udarbejder et eller flere forslag der efterfølgende skal
behandles i bestyrelsen. Der efter skal en eventuel politik til høring blandt børn, forældre og personale
inden der eventuelt besluttes noget endeligt.

5.

Forslag om at Klub Lomholt får en personalerepræsentant i bestyrelsen. {Drøftelse, Martin}
Hvis der er stemning for det, så skal der nok formuleres en vedtægtsændring, men det kan gøres senere
sammen med andre vedtægtsændringer.
Forslag er fremkommet fordi personalerepræsentanten ikke ved så meget om hvad der foregår i
afdeling Lomholt.
Bestyrelsen hælder til at Lomholts personale får en repræsentant i bestyrelsen. Laila undersøger om
der er interesse i personalegruppen. Senere kan de så vælge en repræsentant.
6. Opfølgning på sidste møde. {Orienteringspunkt, Søren}
Den nye Driftsoverenskomst, med ændrede (og korrekte) tal, er endnu ikke kommet fra forvaltningen.
7. Orienteringer fra formanden. {Orienteringspunkt, Anders}
Børne-Ungeudvalget står i et dilemma ved det at fritids og ungdomsklubberne mangler kapacitet og
penge, hvorfor de overvejer at hæve kontingentet. Dette kan kun ske vedr at lægge klubberne ind under
en andet lovgivning, der tillader netop dette. Alternativt skal lovgivningen ændres, så det er der mange
i København, der arbejder på.

8.

Forsøgsordning med kaniner på Præstøgade {Beslutning, Karsten}
Tidligere:
I referatet for bestyrelsesmødet 15.1.2018 står der:
”Forslag om at Pumpestationen skal have kaniner.
Punktet er efter drøftelse udsat indtil videre, da personalet ikke er interesseret. Bestyrelsen
understreger, at der er pædagogiske pointer i kaniner, fx fastholdelse af en bestemt type piger, og
derfor kunne denne interesse vægtes, hvis nyansættelser bliver aktuelt.”
Denne gang:
Karsten foreslår at der igangsættes en forsøgsordning og i denne anledning foretog en ekskursion til et
eksisterende kaninhold, så personalegruppen kunne se hvad de fravælger.
Karsten og Søren arrangerer en udflugt til en klub i Bagsværd. På udflugten deltager også 1-2 andre
medarbejdere.

9.

Forslag om at bestyrelsen holder søndagsåben i afdeling Pumpestationen som et forsøg. {Beslutning,
Karsten}
Forslaget går ud på at det skal være bestyrelsesmedlemmerne, der (sammen med forældrene) tager sig
af børnene. Og at forældrene skal være til stede, hvis deres børn er der.
Et alternativt forslag kan være at personale tager sig af børnene.
Formålet er at bestyrelsen kan hygge sig sammen og tale med andre forældre. Dette kan have en
positiv indflydelse på bestyrelsesarbejdet og måske lette kommende rekruttering til bestyrelsen.
Det omhandler en enkelt søndag.
Forslaget er udsat til kommende bestyrelsesmøde. Eventuelt søndagsarrangement med brunch i løbet
af september?

10. Orientering om særlige henvendelser – f.eks. noget der kan betragtes som klager (fast punkt).
{Orienteringspunkt, Søren}
Udsat

11. Personaleforhold generelt. Evt. konkrete personalesager behandles uden deltagelse af
personalerepræsentant i punkt 16. {Orienteringspunkt, Søren}
Udsat
12. Eventuelt og næste møde. {Anders}.
Udsat. Anders udsender en Doodle med forslag til kommende mødedato.
13. Personalesager {Beslutninger}
Dette punkt er uden deltagelse af personalerepræsentant jf. vedtægternes punkt 3.4
Fortroligt.

Udsatte punkter og andre punkter til senere møde
S1. Driftsoverenskomst gældende frem over (udsat indtil kommunen sender en revideret
driftsoverenskomst).
S2. Princip for socialpædagogisk arbejde i Pumpestationen.
S3. Fastholdelse af børn som medlemmer af klubben (altså hvordan vi undgår at de melder sig ud) kan
fortsættes fra marts og suppleres med statistikker.
Dagsorden: Anders
Referat: Søren (med bidrag fra Anders)

