
Referat af bestyrelsesmøde d. 2/10-18 

Deltagere: Brian Vangsgaard, Ane Juelsen, Lars Jessen, Helene 

Overgaard, Christina Lohmann, Sussie Madsen, Christina Bjernå, 

Inger Larsen 
1. Valg af ordstyrer Lars 

2. Underskrivelse af 

referat. 

Referatet blev underskrevet 

3. Nyt fra formanden Er løbende informeret om personalesager samt pædagog 

stillingsopslag og ansættelse af medhjælper. 

4. Nyt fra lederen  

Kommende renovering af gulve: Christian sørger for at rydde stuerne 

i lørdagen før gulvfirmaet kommer og lægger det nye gulv i 

børnehaven. 

Der er forslag om at kunne gå i Ølstykkehallen i forbindelse med 

gulvrenoveringen; men vi har fået oplyst at de koster 500 kr. i timen 

at låne den da vi er private. Sussie går videre med det, da lån af 

kommunens haller skal være ens for alle borgere i kommunen og der 

er ikke forlydender om at de kommunale institutioner betaler noget. 

Der er observeret regn ned gennem taget; Sussie har kontaktet 

firmaet, men får ingen tilbagemelding og følger op på sagen. 

Ventelisten: Der er desværre ikke plads i huset til alle på ventelisten i 

2018 og på venteliste 2019 er der p.t. opskrevet 16 børn på listen (en 

del mere end tidligere år  på samme tidspunkt). 

Personale og ledelse har taget 1.førstehjælpskursus målrettet børn i 

denne uge. 

Lønpulje er sat i værk og alle personaler er informeret om hvorvidt de 

er blevet indstillet eller ej og er orienteret om hvad de kan gøre for at 

komme i betragtning til en evt. lønpulje 2019 

Ventilationsfirma er kontaktet med henblik på forbedring af 

indeklima i henhold til APV’en. 

Der er opslået pædagogstilling i børnehaven. Og på nuværende 

tidspunkt er der kommet en del ansøgninger; nogle kan evt. komme i 

betragtning til den ledige stilling i vuggestuen. 

5. Nyt fra 

medarbejderne 

BH: Vi holder et overleveringsmøde kort før vuggestuebørnene starter 

til børnehaven således at den røde tråd i det pædagogiske arbejde kan 

fortsættes. Der kan være særlige hensyn eller handleplaner, som der 

skal arbejdes videre med. Forældre har mulighed for at deltage i disse 

møder. 

Udflytning ved gulvrenovering: Vi låner spejderhytterne ved 

Græstedgård og prøver om vi kan låne et lokale/sal til aktiviteter med 

krop og bevægelse. 

Forslag/ønske fra FOA’s tr. om en mulighed for lønstigning.Sættes på 

næste dagsorden som et punkt for sig. 

Vug: Kører 1 md. Projekt i hold, og 1 md. På stuen. Det fungerer 

rigtig godt. 

Personalemæssigt fungerer det godt og der arbejdes samtidig med, at 

der også er plads til humor og god stemning. 

6. Økonomisk 

opdatering 

Orientering. Og gennemgang. P.t. ser det ud til et pænt overslud pga. 

Børnetallet, som er steget siden budgetlægningen. 



Vi kontakter LDD for yderligere udredning i forhold til en dato og 

beløb skævhed i saldobalance og økonomiopgørelse.  

Der er brugt mere end budgetteret med på IT kontoen pga. 

Persondataforordningen. . 

Der komme flere udgifter på legepladskontoen. 

Delfinerne ønsker at købe nye møbler i forbindelse med det nye gulv. 

Vi checker op på økonomien på næste møde i starten af december. 

7. Facebook Marketings udvalg har møde i morgen og her debatteres, om 

Facebook siden skal bruges som reklamesøjle samt evt. andre tiltag. 

8. Gebyr på 

rykkerskrivelser 

For øjeblikket er det ikke en problematik der fylder, men det tages op, 

hvis det bliver relevant. 

9. Lønpuljekriterier Hvis der bliver budgetteret med lønpulje i budget 2019, arbejder 

udvalget videre med en udvidelse af kriterierne. Udvalg: Helene, Ane, 

Sussie. 

10. Mobbepolitik  Godkendt. 

11. Alkoholpolitik Rettes til og sendes ud til godkendelse på mail. 

12. Exit samtaler Der er fortsat lidt uafklarede spørgsmål til hvordan og i hvilken form 

sådanne samtaler skal afholdes. Sussie tager kontakt til Karen og 

indkalder til næste møde. Udvalget består af Helene, Christina, Lars 

og Sussie. 

13. Info om 

udviklingsprojekt i Bh. 

Karen fra LDD, er i gang lavet en plan for hvordan det skal foregå, vi 

hører nærmere.  

14. Planlægning af 

forældremøde 

Brian informerer på mødet om hvad bestyrelsen arbejder med. 

Velkomst i alrummet og workshops i afdelingerne.  

15. Evt. Nye datoer for møder næste år, tages på næste bestyrelsesmøde. 

Forslag til budgetlægning om en vikar i ydertimerne når huset er fyldt 

op/nye børn i 1. kvartal 

 Max. antal punkter på dagsorden/Ane og Sussie bliver skarpere på 

antal af punkter eller om nogle kan tages over mail, så en dagsorden 

ikke bliver så fyndig.  

16. 

Personaleopdatering u. 

personalerep. 

Sussie informerer. 

 

 

 

 
Næste møder D. 10/12-18 kl. 18.30-20.30 

 


