
Referat af bestyrelsesmøde d. 1/9-16 
 

Afbud fra Ane Juelsen. Deltagere: Anette A Landgren, Tom S Andersen, Helene 
Overgaard, Lars Jessen og Jens S Olsen og Sussie K Madsen 

1. Valg af ordstyrer Jens 

2. Underskrivelse af 
referat. 

Referatet underskrives af alle. 

3. Nyt fra formanden  

4. Nyt fra lederen Banken beder om vedtægtsændring (punkt på næste møde), så 
Dorthe kan få adgang til netbank.  
Dorthe deltager på næste møde, da hun er Sussies stedfortræder. 
Opskrivninger til Karmsten: 13 stk. hen over sommeren, flere end 
nogensinde tidligere.  
Sommerens aktiviteter; mange ud af huset, både børnehave og 
vuggestue, bl.a. cykelture. 
Kort info om brevet fra SKAT, som er mailet til alle. 

5. Nyt fra 
medarbejderne 

Møde afholdt i vuggestuen mhp. at få medarbejdernes input til ønsker 
for den kommende tid med bl.a. stillingsopslag. 
Der vil ske en personalerokering, så ressourcerne fordeles 
hensigtsmæssigt. (Personalet er orienteret). 
Efteråret byder bl.a. på samarbejde i afdelingen, modtagelse af nye 
børn samt projekt for hele huset med afrikansk sang og musik. 
 
I børnehaven er Lasse ansat i den ledige medhjælperstilling. 
Projekt som i vuggestuen iværksættes for hele huset. 
Fokus på naturen og planlægning for en kommende Søhestegruppe i 
de første 3 mdr. af 2017.  

6. Økonomisk 
opdatering 

Det forventede underskud er reduceret til ca. 70.000 imod tidligere ca. 
121.000, dette skyldes at vi tager et ekstra børnehavebarn og et 
ekstra vuggestuebarn ind i efterårsmånederne. 
Sussie undersøger i LDD om der kan laves en post til nyanskaffelser 
og en post til hensættelser i næste budgetår og sender info ud om en 
af posterne i balancen, så alle kan se hvad den dækker. 

7. Tagrenovering 
Statusopdatering 

Det skrider fremad som det skal, Sussie går i dialog med 
byggerådgiveren om evt. fugt fra en regnvejrsdag. Der er byggemøde 
ca. hver 14. dag. 

8. Lønpolitik 
Opdatering fra udvalget 

Udvalget har holdt møde, og vil bl.a. undersøge personalets 
frynsegoder eller særaftaler, kan man belønne f.eks. mødestabilitet, 
iderigdom o. lign og hvilke kriterier skal opfyldes for at kunne stige i 
løn. 
Der bliver afholdt en ledelsesdag om dette i efteråret. Sussie søger 
information om andre arbejdspladsers erfaringer med en individuel 
lønpolitik, samt LDD’s erfaringer på området. 

9. Forældremøde i 
oktober Ønsker/input til 
aftenen 

Ønsker om, at hver enkelt stue fortæller om dagligdagen, forskellige 
pædagogiske tiltag, bevæggrunden for forskellige aktiviteter og hvad 
forældrene selv kan gøre i forskellige situationer. Ledelsen informerer 
om personaleudskiftning, ”rigets tilstand”.” Sådan har det været om 
sådan har vi grebet det an”, samt om hvornår børn hjemsendes ved 
sygdom (info om Sundhedsstyrelsens bog om Smitsomme sygdommer 
hos børn). 

10. Jul/nytår 2016 Nødpasning imellem jul og nytår er vedtaget. Hvis mange melder sig, 



Nødpasning eller…. vender Sussie tilbage vedr. antal og beløb. 

11. Personaleinfo 
Gennemgås uden 
personalerep. 

Sussie gennemgår afsked, fravær, ansøgninger og ansættelser. 

Punkter til næste 
møde 

Skal børn i Karmsten følge det tilbudte vaccinationsprogram? Må vi 
kræve dette? 
Asfaltarbejde. 
Vedtægtsændring. 

Evt. Sygdom der kræver at barnet er hjemme eller ej? Vi har en bog 
”Smitsomme sygdomme hos børn”, som vi følger. Forældre kan få 
anden info fra deres læge. Tages op på forældremøde. 
Skal Karmsten informere/tilråde at børn følger det tilbudte 
vaccinations-program . 

 
 
 
 

Næste møder 31/10-16 kl. 18.30-20.30 
 
13/12-16 kl. 18.30-20.30 

 


