Formandens beretning maj 2016-maj 2017
Landsbyhaven .

af Benny S Hegelund

til Børnehaven

Atter et år er gået i Børnehaven og datoen siger nu 16 maj 2017
Foråret er godt igang og vi nyder de længere dage og

solen som får humøret

frem.

Når man kigger tilbage, på årets notater og gør bestik af de tiltag ,fornyelser eller
ændringer der er foregået i løbet af det sidste år i Børnehaven, så er det samlet blevet
til rigtig rigtig mange .
Alle de tiltag og fornyelser er med til at fastholde Landsbyhaven, som en stabil base for
både børnene og deres forældre ,med en tryg og stabil hverdag med masser oplevelser
og indlæring samt en velfungerende arbejdsplads i Birkelse .
For at nævne blot nogle, af de tiltag der er sket ,kan nævnes.
Opvaskemaskinen der blev indkøbt ny i 2015, den var lige til det munter køkken,
ihvertfald de dage den gad virke, så efter rigtig mange nedbrud,tog vi skeen og
kopperne i den anden hånd og der blev lagt pres på leverandøren, efter noget ping
pong frem og tilbage,
blev den i 2016 taget tilbage, i bytte med en ny og bedre
maskine, som nu dækker Børnehavens behov.
Der er bleven opført og renoveret nye træ terrasser, ny sandkasse med flot
planke værk, som kan holde til dagligdagens aktiviteter..

lille

Vi har været så heldig, at Ann har malet en masse af de udvendige redskaber og
facilliteter rigtig flot .
Vi nåede også at få de store træer på legepladsen beskåret, på sikker og betryggende
vis ,af Jakob fra Røgild Entreprenør og pyha sikke et oprydnings arbejde bagefter ,så
vi har nu fået en lun og lys legeplads til glæde for alle .
Olav har opført et flot " Emils Brændeskur ", som børnene kommer til at fornøje sig i,
med træ arbejde .
Der er kommen en hyggelig gårdhave,

for yngstegruppen .

Der er bleven plantet lidt grønt rundt omkring ,det bliver der forsat fokus på samt nye
tiltag, med at etablere nye legeredskaber, er så småt i støbeskeen .
På personale fronten er der også sket lidt.
Lisbeth har valgt at gå på efterløn ,efter rigtig mange gode trofaste år i børnehaven
,tusind tak til Lisbeth for hendes store arbejds indsats, hun har lagt i børnehaven
igennem alle årene. " Musik Laila"som børnehaven har haft glæde af, igennem hendes
besøg med div. musik timer har overtaget hendes stilling ,Velkommen til Laila .
Tine som er på barsel ,har valgt at opsige hendes stilling, for forsat at være hjemme,
ved hendes søn i en periode.
Denne stilling er da bleven besat af Mette H, som huset allerede kender rigtig godt, da
hun har været barsel vikar for Tine, velkommen til Mette H .
Tine vil forsat være at se i huset, da hun har meldt sig som hjælper,til "besøgsdag for
hjemmegående mødre/fædre" , de kommer på besøg en gang om måneden og leger
forskellige lege og aktiviteter, tak til Kristina Hanghøj for hendes ide og arbejde med at
få det" på benene"
Vores regnskabs blæksprutte Berit, fik nyt arbejde i 2016 ,... men pyha .... vi var heldig
at hun forsat gerne ville være vores sekretær for Børnehaven ,tusind tak for det
Berit .

1 august 2016 bød vi velkommen til nye børn og deres familie , i børnehaven ,der har
næsten været fuldt hus hele året og det har medvirket i en god og sund økonomi,som
bidrager til de investeringer, der er og vil blive foretaget .
Den linde strøm af nye familier og deres børn til Landsbyhaven, skyldes udelukkende
det store stykke arbejde AnneMarie og børnehavens trofaste personale flittig levere
hver eneste dag
Husk det er i nutiden at vi skaber fremtiden og den

gode indsats idag ,er

investeringen som vi høster

imorgen,så tusind tak til jer.

For at vise flaget for børnehaven, er der deltaget i bla. byens byfest - høst fest med
skolen - åbent hus i november - markedsdag i Birkelse - bedsteforældredag - forældre
kaffe og julesild Endvidere blev bestyrelsen indbudt, til at medvirke med bod ved kandis koncerten,
koncerten var en stor succes og borger foreningen belønnede børnehaven med at
afholde deres udgifter i boden så der blev et flot overskud som gik direkte til indkøb af
nyt legetøj til stuerne , mange tak for en hyggelig aften, til alle dem som gav en hånd
med ,og tak til borgerforeningen ,for deres generøse bidrag.
Talen kunne forsætte, med alle de spændende ting, man når igennem på bare et år .
Men jeg vil slutte med at takke bestyrrelsen og Annemarie for alle de gode møder og et
dejligt samarbejde, igennem de 3 år jeg har været med
Eftersom min dreng starter i skolen, efter ferien og mine besøg derfor vil blive med
længere intervaller ,har jeg valgt at andre ,skal komme til og hjælpe med fremtiden .

Det har været spændende at være med og jeg takker for den tillid, jeg har mødt
igennem årene og ønsker det bedste for børnehaven ,bestyrrelsen og dets personale
fremover

