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Beslutningsoplæg til dagsordenspunkt 8 

 
Flytning af Hostrup Børnehave til Satrup Danske Skole 

 

Styrelsesmøde den 18. juni 2014 
 

Sagforholdet  

Samarbejdsrådene ved Hostrup Børnehave og Satrup Danske Skole har over for Styrelsen rejst 

ønsket om at flytte Hostrup Børnehave til Satrup. I forlængelse heraf har styrelsesmedlemmerne 

set på forholdene i området sammen med repræsentanter fra de øvrige foreninger i september 

måned 2013. Emnet er senere blevet forelagt Det Sydslesvigske Samråd, og der har været afholdt 

endnu et møde med de sydslesvigske foreninger den 2. april 2014. De sydslesvigske foreninger 

kunne på den baggrund komme med en udtalelse til sagen senest den 1. juni 2014. Konklusionen 

er, at alle involverede parter udtaler sig positivt til en flytning af Hostrup Børnehave til Satrup 

Danske Skole. 

 

 

Indstilling (hvem indstiller og hvad skal Styrelsen tage stilling til) 

Direktionen indstiller på den baggrund til Styrelsen, at Teknisk Afdeling udarbejder et første 

forslag til, hvordan en flytning kan realiseres herunder et første skøn over de økonomiske 

konsekvenser. Da SSF ønsker at flytte med til Satrup Danske Skole, vil det være muligt at sælge 

Hostrup Danske Børnehave til fordel for realisering af en daginstitution ved Satrup Danske Skole. 

Ligeledes bør der i planlægningen tages højde for SSF´s ønske om at etablere et foreningslokale i 

Satrup. 

 

Økonomi (hvilke økonomiske og evt. personalemæssige konsekvenser indebærer forslaget) 

Se ovenfor. 

 

Koordinering/afstemning (hvilke andre instanser har været og skal evt. inddrages i sagen) 

Se ovenfor. 

 

Baggrund (uddybning af baggrund og evt. bilag) 

Se ovenfor. 

 

Beslutningsoplægget er udarbejdet af 

Anders Molt Ipsen 

 








