
Referat af bestyrelsesmøde d. 19/4-17 

Deltagere: Ane Juelsen, Lars Jessen, Tom S Andersen, Charlotte 

Jensen, Jens S Olsen, og Susse K Madsen 
1. Valg af ordstyrer Ane 

2. Underskrivelse af 

referat. 

Referat af bestyrelsesmøde d. 21/2-17 samt referat af forældremøde 

med valg d. 29/3-17 blev underskrevet. 

3. Valg af næstformand Valg med skriftlig afstemning. Lars Jessen blev valgt til næstformand. 

4. Nyt fra formanden Informerede om sparring med leder om trivsel i vuggestue samt er 

orienteret om medarbejder tilbage fra orlov samt ansøgning fra anden 

medarbejder om orlov. 

5. Nyt fra lederen Orientering om orlovsansøgning, optimering af arbejdet med 

handleplaner i hele huset, implementering af læringsmiljøarbejdet, 

udviklingssamtaler med personalet nu og de kommende 2 måneder og 

godkendt puljeansøgning på kr. 5000,- til bondegårdstur i maj. 

Forespørgsel fra Tom på omorganiseringen i vuggestuen. Sussie 

forklarede om planlægningen af holdaktiviteter samt at der vil gå en 

rum tid, før forældre vil kunne mærke forandringen. 

Forespørgsel fra Jens på trivsel i vuggestuen og Sussie informerede 

om arbejdet med fokus på anerkendelse af det lille barn. 

6. Nyt fra 

medarbejderne 

Afbud fra Anette og Inger var på ferie. Se ovenstående. 

7. Økonomisk 

opdatering 

Info om saldobalancen og orientering om hvor der kan ”holdes lidt 

igen”, så vi fremadrettet kommer tættere på det kalkulerede overskud 

på 45.000 i henhold til budget 2017. Lars gennemgik nogle konti og 

forklarede om den tekniske opsætning af balancen. 

8. Underskrivning af 

Forretnings orden, 

Principper samt 

Vedtægter 

Alt blev underskrevet samt en brugeraftale til Merkur bank, så Sussie 

kan få kiggeadgang til vores konto der. 

9. Lønpulje Nyt udvalg bestående af Ane, Brian Lars og Sussie arbejder videre 

med udkastet og input fra resten af bestyrelsen og sender det derefter 

ud til alle på mail. 

10. Prioritering af 

punkter til kommende 

bestyrelsesmøder. 

Alle indkomne forslag til kommende debatter/tiltag blev listet op på 

en tavle, og bestyrelsen fik derefter 3 stemmer til at fordele på 

emnerne som var: 

Famly (en it-platform med oplæg fra Brian Vangsgaard) 

Facebook debat 

Takststigning herunder: 

 Ansættelse af ekstra pædagog  

 Bonusordning for personalet 

 Massageordning til medarbejderne 

Rekruttering af medarbejdere 

Personalepleje 

Udvidet morgenmadstider 

Modernisering af lokaler 

Flere ture ud i naturen 

Bus 

 

Der var flest stemmer for takststigning, og det betyder at kommende 

bestyrelsesmøder kommer til at omhandle dette med: 



Debat om hvor høj en evt. Takststigning kan være. Sussie undersøger 

takster i andre private daginstitutioner i Nordsjælland.  

Møderne kommer også til bl.a. omhandle hvad skal en takststigning 

skal bruges til, undersøgelse hos personalet for hvilke tiltag de kan 

tænke sig takststigning til, samt brugerundersøgelse hos forældrene 

om samme. 

11. Datoer for 

kommende møder (hele 

bestyrelsesåret). 

8/6-17 kl. 18.30-20.30 

4/9-17 kl. 18.30-20.30 

25/10-17 kl. 18.30-20.30 

5/12-17 kl. 18.30-20.30 

1/2-18 kl. 18.30-20.30 

21/3-18 kl. 19.30-20.30 forældremøde med valg til bestyrelsen. 

12. Evt.   

 


