Fra: Danny Olsen - Glashærderiet A/S]
Sendt: 12. december 2018 20:15
Til: Ane Kristine Christensen < >
Emne: Re: VS: SV: Spørgsmål til mandagens møde med Spiloppen

Hej Ane.
Tak for din mail pr. 4. December
Vi har igår d. 11. December afholdt bestyrelsesmøde i spiloppen, Her fik vi drøftet din fremsendte
mail.
Jf. Mail ligger Politikerne op til at vi forbliver selvejende, men deler vores børnehus op i to, en store
gruppe og en lille gruppe, hvoraf store gruppen flytter ind på skolen i lejede lokaler.
Vi kan som bestyrelse se dette som en merudgift, I vores daglige drift, og kan derfor ikke se at det
på nogen måde kan være en bedre løsning end vi har Idag,!
Vi har udtrykt klart flere gange både på vores møder d. 7.november på kommunen, d. 19,
November på vor frue skole, samt offentligt i div medier at vi ikke kan lave en aftale med mindre
det er en løsning der er væsentlig bedre end det vi har i dag.
Så derfor er vi nødsagigt til at takke nej tak til det tilbud der er lagt op til i din mail pr. 4. December
Med venlig hilsen
Danny Olsen
Bestyrelsesformand Spiloppen

Fra: Danny Olsen - Glashærderiet A/S <
Sendt: 19. november 2018 23:20
Til: Ane Kristine Christensen < >
Emne: Re: SV: Spørgsmål til mandagens møde med Spiloppen

Hej Ane.
I forlængelse af dages møde afholdt på vor frue skole, mellem forvaltningen, bestyrelsen for vor
frue skole og bestyrelsen for Børnehuset Spiloppen.
Idet jeg henviser til jeres løsningsforslag om at flytte Spiloppen op på skolen, samt at drive
Spiloppen videre som kommunal institution med fællesledelse med skolen.
Vi i Spiloppens bestyrelse ønsker ikke at Spiloppen ændres til at bliver en kommunal institution, og
idet der ikke lovmæssigt kan være fællesledelse mellem en selvejende institution og og folkeskole,
kan vi desværre ikke godkende jeres løsningsforslag.
Ydermere, hvis vi skulle drive en selvejende institution på den nuværende skoles område, skal vi
have råderet over egne bygninger, og derved eje dem selv, og ikke som der bliver lagt op til at vi
skulle drive institution i lejede lokaler.

Denne løsning som i ligger op til her, vil være en væsentlig forringelse af vores nuværende forhold,
samt være en væsentlig begrænsning af vores ledelsesret, hvis vi accepterede jeres tilbud jf
ovenstående
På vegne af bestyrelse i Spiloppen
Med venlig hilsen
Danny Olsen

