Referat af ordinær generalforsamling 2022
I Daginsitutionernes Museumsforening Aarhus
tirsdag den 31. maj, kl. 19.00 i: Dr. Alexandrines Børnehhave
Tilstede: 13 deltagere samt Irene fra børnehaven
Dagsorden:
1. Valg af dirigent Leif vestergaard og referent Anne Sandemand
Vi startede med en ”navnerunde” og derefter fik Irene fra børnehaven ordet for at fortælle
lidt om Dr. Alexandrines børnehave: Børnene skal lære hvem de er og hvordan de fungerer i et
fællesskab – sådan har det været hele tiden og sådan er det også i dag. Børnene skal opleve –
lære at der skal være plads til alle – så ikke altid MIG først. Stærkere læringsfællesskaber har
længe været brugt i Aarhus Kommune – 5 søjer ovenpå et fælles grundlag. Læringsmiljøer –
vigtigt at fokusere på at indretingen ikke bliver for rodet men er overskuelig for børnene.
Struktur på dagen f.eks. madro. Her har vi fastholdt kostordningen!
2. Bestyrelsens beretning v. Else Hess’ vedlægges
3. Pædagogisk beretning v. Claus Blæsbjerg og Helle Johnsen vedlægges
4. Fremlæggelse af regnskab, som uddeles på mødet, v. Keld Grønbæk

5. Budget og kontingentfastsættelse budgetforslag for 23/23 blev omdelt til de fremmødte

*) Der blev stillet forslag om at der tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring – det bliver taget op på næste
bestyrelses møde.
Næste års kontingent:

Medlemmer 150 kr.
Institutioner 300 kr.

6. Indkomne forslag: Forslag om ændring af vedtægten – så det er den samlede bestyrelse, der
har ansvar for arbejdet – men dette forslag vil blive stillet til beslutning på næste års
generalforsamling

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg:
Karsten Tuft
Keld Grønbæk
(begge villige til genvalg)
Desuden ønsker følgende foreningsmedlemmer at stille op til en bestyrelsespost:
Helle Johnsen
Birgit Højer
Alle 4 blev valgt!!!
8. Valg af 2 revisorer. På valg
Anne Sandemand
Birgit Kristensen

(begge villige til genvalg) og blev genvalgt!!
9. Valg af revisorsuppleant
. På valg: Elsebeth Steffensen – (villig til genvalgt). Og hun blev også genvalgt
10. Fremtidigt arbejde.
Når den nye bekendtgørelse for Pædagoguddannelsen kommer, så vil Karsten Tuft meget
gerne, at ”vi” fra bestyrelsen fra museumsforeningen sender et høringssvar. – ellers gør han
det nok selv!
11. Evt.
Herunder almindelig småsnak.

