Daginstitutionernes Museumsforening Aarhus
Generalforsamling: torsdag den 3. juni, kl. 19.00 på

Møllevangskolen
Møllevangs Allé 20
8210 Aarhus V

Referat:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Leif og referent: Anne
2. Formandens beretning v. Bestyrelsesmedlem Else Hess: Denne beretning kan læses på vedhæftet fil eller
foreningens hjemmeside: www.dagmus.dk. Beretningen om bestyrelsens arbejde var præget af corona situationen.
Mange aflysninger og kun en enkelt arbejdsdag blev gennemført. Foreningen har modtaget et spændende
dokumentationsmateriale fra institutionen på Bentes vej, med særlig vægt på 70’erne. Der er arbejdet med at gøre
hjemmesiden mere tilgængelig.
Der var et ? til samarbejdet med Den Gl. By – det er ikke eksisterende.
3. Pædagogisk beretning v. to bestyrelsesmedlemmer Klaus fra VIA: denne beretning kan også i sin fulde
udstrækning læses på hjemmesiden en spændende fortælling om, hvordan et samarbejde kan udvikle sig til et
regulært udviklingsarbejde mellem en skole (Møllevangskolen) og et uddannelsessted –VIA, hvor man har fået gang i
et tværfagligt samarbejde. Derefter gik vi over til at høre Carsten, som fortalte levende om arbejdet i bestyrelsen for
det selvejende dagtilbud Børnebåndet. Denne beretning vil også komme på hjemmesiden. Endvidere er begge
beretninger vedlagt som filer.
4. Fremlæggelse af regnskab, som uddeles på mødet, v. kasserer Keld Grønbæk – ingen kommentarer til regnskabet
5. Budget og kontingentfastsættelse Vedtaget.
Såvel regnskab for 01.04.20-31.03.21 som budget for 01.04.21-31.03.22 findes på foreningens hjemmeside:
www.dagmus.dk
6. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er:
Else Hess - Genvalgt
Hanne Eriksen - Genvalgt
Leif Vestergaard - Genvalgt
Helle Margrethelund Kristensen (ønsker ikke genvalg)

8. Valg af 2 revisorer. På valg:
Anne Sandemand - Genvalgt
Birgit Kristensen – Genvalgt
(begge villige til genvalg)
9. Valg af revisorsuppleant. På valg:
Elsebeth Steffensen - Genvalgt
10. Fremtidigt arbejde. Bestyrelsen starter omkring 1. september på et mere udadvendt arbejde – vi må
nødvendigvis have flere medlemmer for fortsat at kunne opretholde arbejdet med at fortælle pædagogernes historie
– og dermed dokumentere børnenes vilkår gennem historien om vuggestuer, børnehaver og fritidshjem.
11. Evt. intet at bemærke.

Refernet Anne Sandemand

PS: Medio august måned 2021 vil der til personlige medlemmer blive udsendt en opkrævning på medlemskontingent
på 150,00 kr. og de institutioner, der er medlem, vil få en faktura på 300,00 kr.

