
Referat bestyrelsesmøde d. 26/11 2018 

Fremmøde: Lise, Jane, Sanne, Michael, Christine, Troels, Heidi, Karina, Mette 

 

Fremtidens referater bliver lagt på Tabulex, der er også signalværdi i at de ligger på hjemmesiden. 

1) Referat fra sidst, Godkendt. 

2) Referent: Mette 

3) Div. Erklæringer, Udleveret og underskrevet d.d. 

4) Konstituering: 

a. Er inde for 2 år: Sanne Adian Stensgaard og Christine Høeg Friis 

b. 2 vælges for 2 år: Karina Kusk Godiksen og Michael Panduro Lauge 

c. 2 vælges for 1 år: Mette Hermansen og Heidi Bjørk Jensen. 

d. Suppleant: Troels Bøgh Nielsen 

e. Næstformand: Sanne Adian Stensgaard fortsætter 

f. Formand: Mette Hermansen  

5) Kommende møder: 

a. 6.2.2019: Kl. 17.00-19.00, Emnet er budgetgennemgang v. Torben Lund og efterfølgende 

bestyrelsesmøde.  

b. 4.4.-2019 LDD holder bestyrelseskursus hvis der er nok tilmeldte. Det er forventeligt at 

tidspunktet bliver fra 17.30-21.00. Vi tilmelder os hos Lise inden juleferien.  

c. 29. 04-2019 er der bestyrelsesmøde, vi er i børnehaven kl. 19.00-21.00 

d. 26.08-2019, vi snakker her det kommende bestyrelsesvalg og bestyrelsesmøde 

efterfølgende i børnehaven. 

e. Forældremødet og generalforsamling 2019 bliver d. 3. oktober 2019. 

6) Vi har gennemgået at bestyrelsens kontaktoplysninger er korrekte, Lise sender dem ud til os 

efterfølgende. 

7) Gennemgang og godkendelse af vedtægter: Vi afventer at få den retur fra kommunen, vi ved dog at 

de er godkendt af byrådet. Lise fortæller om indholdet, og det at være selvejende.  

8) Evaluering af forældremødet 2018: Der var meget få deltagende. Hvad kan årsagen være? Kan det 

være en ide med tilmelding? Datoen kom ud i god tid, oplysningssedlen hang for lang tid i 

vindfanget. Kan vi bruge andre kanaler som facebook osv. Kan man sende mail ud? => Ja. Vi kan 

godt lide at der er noget indhold omkring hverdagen og pædagogiske tanker omkring det der laves 

af personalet. Vi kan godt lide at det fortalte understøttes af videoerne. Snak om at det også kan 

være en ide at man også har noget tid på sit barns stue. En ide kunne måske være at man i snakken 

på den enkelte stue kan få viden til hvad man kan understøtte sit barn i det som også er en del af 

hverdagen på stuen. Vi kan godt have et tema i bestyrelsen omkring hvad ”vi” vil med 

tabulex/indholdet/forventningsafstemning/hvad kan det bruges til?  

9) Temaer for året: 

a. Åbningstider: Det udsendte høringssvar er sendt ud til bestyrelsen, der er fra kommunen 

kvitteret for at det er modtaget men ellers har vi ikke hørt noget. Man må godt ligge en 

time i åbningstiden for egen regning. Det betyder vi får taget 2 timer pr. uge af 

åbningstiden, samt at vi kan finansiere 1 time selv, og det vil betyde en time mindre pr. 

uge. Økonomien i det kan Lise ikke sige præcist endnu. Vi/bestyrelsen bakker op om Lises 

forslag om at det hedder 6.20 som åbningstid, og luk er 16.40 og at der lukkes fredag kl. 



16.20.  Bestyrelsen beder personalet tilkendegive over for os i bestyrelsen om der opleves 

negative effekter i husets dagligdag når åbningstiderne ændres.  

b. Lise skriver ud til forældrene ang. nye åbningstider og den nye bestyrelse. 

10) Alle mailer Lise med forslag til temaer o.l. som vi kan arbejde med i bestyrelsen.      


