Foreningen Reservebedsterne Høje-Taastrup
Referat af generalforsamling d. 26.4.2015.
1. Valg af dirigent og referent.
Tove Amsinck blev valgt til dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
I 2014 havde foreningen 27 betalende medlemmer (familier) og 7 reservebedster.
I 2014 er reservebedsterne blevet brugt af flere familier. Alle giver stadig udtryk for at være
meget glade samarbejdet. Vi forsøger så vidt det kan lade sig gøre, at det er den samme
reservebedste der kommer til de samme familier.
Der er blevet afholdt 2 møder med reservebedsterne. På møderne bliver der snakket om,
hvordan det er at komme ud i familierne, og de giver gode råd og ideer til hinanden. Møderne
er med til at skabe et socialt sammenhold reservebedsterne imellem. På et af møderne havde
Allan Lassen fra Red Liv et spændende og oplysende oplæg om Børn og ulykker.
Søndag d. 30. marts 2014 om formiddagen var der en sammenkomst for børn, forældre og
reservebedster i dagplejehuset i Taastrup. Klovnen Knud optrådte til stor glæde for børn og
voksne. Der var et pænt fremmøde og forældrene gav udtryk for, at det var dejligt at mødes
på denne måde, hvor de både havde mulighed for se og tale med reservebedsterne.
Samtidig blev generalforsamlingen afholdt.
Der er afholdt 2 bestyrelsesmøder i 2014.
Vores profil på facebook er gjort mere aktiv og vi kan se at der er rigtig mange inde og kikke.
Vi har fået lavet en plakat der er sat op i daginstitutionerne, men også andre steder der er
relevante for børnefamilier med små børn.
Folderen: Reservebedste er det noget for dig?, bliver stadig delt ud til bl.a. uddelt til
daginstitutionerne, dagplejen, sundhedsplejen, pladsanvisningen.
Reservebedsteforeningens økonomi består af tilskud fra Høje-Taastrup Kommune samt
medlemskontingent, som bruges til bl.a. administration, kurser/møder med foredragsholdere.
Beretningen godkendt.
3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 til godkendelse.
Indtægter
Kontingent
7.250,00
Tilskud fra kommunen
15.900,00
Udgifter
Administration
Møder/kursus
Diverse

18.229,13
11.295,90
1.200,00

Underskud
Formue 1/1 2014

30.725,03
- 7.575,03
40.616,64

Formue pr. 31.12.2014 Nordea
D. 24.2. 2015

23.150,00

/Tove Amsinck

Foranstående regnskab revideret d. 24.2. 2015
/Jonna Hansen

33.041,61

Årsregnskabet godkendt.
4. Behandling af eventuelle forslag.
Følgende forslag om ændring af udmeldelse i vedtægter blev godkendt.
Udmeldelse skal ske skriftligt, dog ophører medlemskab af foreningen ved fraflytning fra HøjeTaastrup Kommune. Normalt ophører medlemskabet, når forældrene ikke har børn under 7 år i
husstanden, der kan dog gives mulighed for at fortsætte medlemskabet, såfremt forældrene er
medlem af foreningen inden barnet bliver 7 år.
5. Fremlæggelse af budget 2015.
Indtægter
Kommunalt tilskud til administration
Kontingent
Udgifter
Administration
Kursus/ møder
Diverse udgifter

15.900
8.750
24.650
11.000
8.650
5.000
24.650

Budgettet godkendt.
6. Fastsættelse af næste års kontingent for forældrene.
Årskontingent 2015 uændret.
7. Fastsættelse af aflønning til reservebedsterne.
Uændret aflønning til reservebedsterne godkendt.
8. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer.
Koordinator Tove Amsinck er i.h.t. vedtægterne automatisk medlem i bestyrelsen.
Valg til bestyrelsen: Majken Olsen, Birgitte Hansen, Jonna Hansen og Laila Madsen.
9. Valg af 2 suppleanter.
Ingen valgt.
10. Valg af revisor.
Genvalg: Jonna Hansen.
11. Valg af revisorsuppleanter.
Ingen valgt.
12. Eventuelt.
Intet.

