
Formandens beretning
Året 2016 - 2017



Ny bestyrelse 2016-2017

Året startede med konstituering af ny forældrebestyrelse:

• Peter Jürgensen – Formand 

• Johan Schlederman – Best. Medlem

• Stine Thulin – Best. Medlem

• Ulla Pawdrup – Best. Medlem

• Mette Holde – Suppleant

• Margrethe Dencker - Suppleant



Hvad har præget bestyrelsen det seneste år
• Fremtidens klubliv i Albertslund

• Opfølgning på ny klubstruktur der startede 1. maj 2017
• Dialog med kommunalpolitikerne (Mette)
• Høringssvar: Ændring af styrelsesvedtægt på klubområdet 3. BSU/(ØU/KB) 

• Samarbejdet mellem Herstedøster Skole og Storagergård

• Specialgruppen på Storagergård

• Vokser markant

• Drøftelser om ideer til at fastholde de unge i klubben (6-8 klasser)

• Daglig ledelse af Storagergård
• Janne langtidssygemeldt (forventes tilbage januar 2018)
• Ansættelse af nyt klubpersonale

• Lukkeuger i Albertslund Kommune

• 29+30 på Storagergaard

• Høringssvar på lukkeuger 2018



Bestyrelsens høringssvar

• 3. BSU/(ØU/KB) Ændring af styrelsesvedtægt på klubområdet

• 2. BSU/ØU/KB - Evaluering af lukkeuger i SFO
og klubber,2017



Traditionerne på Storagergård

• Kolonierne

• Sommerfest

• Arbejdsdag

• Loppemarked

• Juletræssalg

• Banko

• Diverse fester for børnene (Nytårskur, discofester, Halloween m.m)

• Bussen (Drives som en selvstændig virksomhed af en busbestyrelse + bussen kan 
også lejes af os forældre)

• Udlejet Storagergård til flere private eller klassearrangementer

• Stor forældreopbakning – når det gælder



Hvad kommer til at præge den kommende bestyrelse
• Visioner for Storagergaard

• Attraktivt at gå på gården om 5 år
• Fastholde og udvikle Storagergård så børn og unge kan fastholdes og tiltrækkes
• Bevare Storagergård som fritliggende SFO og klub – tilbud til de 5-18 årige

• Drøfte værdier og Storagergårds fremtid med Personalet

• Udviddet SFO åbningstid efter nbyt budgetforlig (30 min. kortere skoledag)

• Aktiv indsats for at fastholde børn fra 6 klasse og opefter på Storagergård klub

• Opfølgning af ny klubstruktur

• Personalets vilkår på skolen og på Storagergård

• Børns trivsel

• Specialbørnene på Storagergård

• Pædagogiske principper

• Økonomi

• Udvikle Facebookgruppen ‘Bevar Storagergård’

• Bestyrelsens årshjul 2018



Hjælp bussen



Tak

• Personalet – I er unikke og gør en kæmpe indsats hver dag

• Forældrene – fedt, at I er der når det gælder

• Bestyrelsen – tak for et flot arbejde og gode konstruktive møder



Ny bestyrelse 2017-2018

På generealforsamlingen 4. oktober 2017 blev følgende
bestyrelsesmedlemmer valgt:

• Peter Jürgensen – Formand 

• Johan Schlederman – Best. Medlem

• Christina Schlederman – Best. Medlem

• Stine Thulin – Best. Medlem

• Mette Holde – Best. Medlem

• Ulla Pawdrup - Suppleant


