
Referat af bestyrelsesmøde d. 8/6-16 
Deltagerer: Lars Jessen, Jens S Olsen, Ane Julesen, Helene Overgaard, Tom S 

Andersen, Brian Vangsgaard, Inger Larsen og Anette A Landgren.  

Afbud fra: Catharina Lemonius og Sussie K Madsen 
1. Valg af ordstyrer Ane 

2. Underskrivelse af 

referat. 

Referatet underskrives på næste møde. 

3. Nyt fra formanden Overordnet personale information: 1 medhjælper i børnehaven der 

stopper og 1 pædagog i vuggestuen der er ansat i tidbegrænset stilling 

pga. 2 vakante stillinger der opslåes senere på året. 

4. Nyt fra lederen Punktet udsat til næste møde. 

5. Nyt fra 

medarbejderne 

Information fra børnehaven om aktiviteter i sommeren. 1 medarbejder 

der hver mandag planlægger ugens aktiviteter i samråd med 

kollegaerne. Overordnede temaer er: Vandleg, udemaling/værksted og 

ture ud af huset. 

Vuggestuen: Er startet på aldersopdelte hold på tværs igen, med fokus 

på at hjælpe hinanden. Sproggruppe er startet og ny pædagog er startet. 

Se punkt 3. 

 

Der opsættes 3 legehuse og en legebil på legepladsen i næste uge. 

6. Økonomisk 

opdatering 

Spørgsmål til saldobalancen: Beløbet for vandforbruget ser højt ud; 

Sussie undersøger og mailer forklaring. 

Stor afvigelse på madordning – videregives til Sussie. 

7. Tagrenovering Vi har sendt udbuddet ud til 2 firmaer mere og afventer deres tilbud d. 

17/6-16. Efter tilbud tager vi beslutning om hvorvidt der skal hyres en 

bygningsrådgiver til forløbet. 

8. Lønpolitik Nedsat udvalg: Brian, Helene, Ane og Sussie. Sussie ”Doodler” 

mødedato til alle. 

9.  Parkeringsplads Der er indhentet et enkelt tilbud, som er lidt uklart. Sussie undersøger 

for nærmere forklaring. 

Tom tager fotos af p-pladsen og undersøger pris i andet firma. 

10. Bonus for godt 

arbejde i det sidste år. 

Punktet er udsat til næste møde 

11. Evt.  Personalet gik hjem og der var dialog om ”Rigets tilstand”  

Punkter til næste møde Punkt 4 og 10 

 

 

 

 
Næste møder 1/9-16 

31/10-16 

13/12-16 

Alle møder er kl. 18.30-20.30 
 


