Foreningen
Reservebedsterne Høje-Taastrup

Referat af den stiftende generalforsamling torsdag d. 5.2.2009.
Projektleder i Høje-Taastrup Kommune Christina Thenning Hansen bød velkommen til de
fremmødte forældre og reservebedster.
Ad.1. Valg af dirigent og referent.
Chef i institutions- og skolecentret Preben Bech blev valgt som dirigent.
Koordinator Tove Amsinck blev valgt som referent.
Dirigent Preben Bech kunne konstatere, at den stiftende generalforsamling var lovligt
varslet.
Ad.2. Baggrunden for foreningen.
Projektleder Christina Thenning Hansen redegjorde for baggrunden for foreningens
oprettelse. Projektet har været længe undervejs, men at det nu er en realitet som mange
forældrepar har ventet på.
Tidligere dagplejeleder Tove Amsinck er blevet ansat som koordinator af kommunen i
2009, herefter overgår stillingen til foreningen.
Der er indtil d.d. 7 reservebedster, og der skal rekrutteres flere.
Ad.3. Gennemgang af udkast til vedtægter.
Vedtægterne blev godkendt.
Ad.4. Fremlæggelse af budget.
Høje-Taastrup Kommune giver et tilskud på kr. 15-000,- i 2009 og årene fremover.
Ad.5. Fastsættelse af årskontingent.
Forslaget på årskontingent for 2009 og 2010 for forældre på kr. 250 blev vedtaget.
Ad.6. Fastsættelse af aflønning i 2009 og 2010 for reservebedsterne.
Følgende takster blev vedtaget:
Et startbeløb på 35,- kr., som dækker transport, ved længere afstande aftales dog
nærmere om transporten og udgiften.
Der betales 25,- kr. i timen indtil kl. 17.00, hvor taksten stiger til 40,- kr. i timen.
Hvis familien har flere syge børn, stiger prisen til 40,- kr. i timen indtil klokken 17.00,
hvorefter taksten stiger til 65,- kr. i timen.
Ad.7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Koordinator Tove Amsinck er i.h.t. vedtægterne automatisk medlem i bestyrelsen.
Der blev valgt 3 forældre til bestyrelsen:
Heidi Thuesen, Michael J. Brønlund og Pernille Bengtsson.
Ad.8. Valg af suppleanter.
Her blev Natalia Dolgova valgt.

Ad.9. Valg af revisor.
Her blev reservebedste Inga Henriksen valgt.
Ad.10. Valg af revisorsuppleanter.
Ingen valgt.
Ad.11. Eventuelt.
Ingen bemærkninger.
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