
Dagsorden for bestyrelsesmøde  

I Børnehuset Karmsten 

Torsdag d. 10.  marts 2022 

Kl. 19.30-21.30 

Deltagere: Camilla, Lene, Katja, Andreas, Lasse, Christina, Inger, Stine 

 

1. Gennemgang af foreløbigt regnskab 2021. (o) 
Gennemgang af regnskabet for 2021 gennemgås og drøftes. Der er ikke nævneværdige ting der springer i 
øjnene bortset fra manglende forældrebetalinger og kommunalt tilskud pga manglende børnetal. 
Derudover er personaleomkostningerne ca 500 tdkk forhøjet hvilket modsvarer årets underskud. 
Personaleomkostningen ville have været yderligere forhøjet hvis der ikke i 2020 havde været hensat 648 
tdkk, som er anvendt i 2021 som modsvar på personaleomkostningerne.  
Udgifterne til el var lavere i 2021 end i 2020, hvilket skyldes at der er skiftet til LED pærer flere steder, samt 
at børnehaven har fået udskiftet belysning på alle stuer i børnehaven.  
Pt. Står der anført 0 kr. Som COVID indtægter. Der bliver stillet spørgsmål til dette hos LDD, da vi forventer 
at der bør komme indtægter her som forbedrer årets resultat. 
Der er talt om de øvrige hensættelser i regnskabet for 783 tdkk. Dem vælger vi ikke at driftsføre, da vi 
tænker der bliver brug for dem i 2022 pga manglende børnetal i vuggestuen, samt stigende forbrugspriser 
til el, gas osv. 
 

2. Planlægning af forældremøde den 21. marts 2022. - Hvem gør hvad og hvem genopstiller til 
bestyrelsen? (b) 

Lasse tager sig af bestyrelsesberetningen. Camilla tager årets gang i Karmsten. Katja tager sig af en kort 
gennemgang af årsregnskabet for 2021. Katja laver stemmesedler til forældremødet. 
 

3. Kommende begivenheder i Karmsten samt invitationer på Famly (o) 
 

4. Status på personalerum (o) 
 

5. Status på projekter i 2022. Hvad skal pengene bruges til i 2022 og hvornår igangsættes 
projekterne? (d) 

 
6. Staus på børnetal i Karmsten og har vi set en effekt på folder og google anbefalinger? –Er der andre 

initiativer vi kan gøre for at tiltrække flere børn? 
 
Egedal Kommunes nye dagtilbudschef har været på besøg for at se Karmsten. Tidligere har Karmsten ikke 
fået henvist børn via pladsanvisningen. Men den nye dagtilbudschef har større fokus på Egedals børn 
uanset om institution er privat eller offentlig. Der har indtil nu været 5 opskrivninger i vuggestuen. Der ses 
optimistisk på kommende opskrivninger.  
Der bliver set på ændringer til hjemmesiden ifht. at tiltrække yderligere børn til opskrivning.  
Der skal oprettes en ny facebook side, da det ikke er muligt at få adgang til den gamle facebook side. 
 

7. Drøftelse af vores ønskede normering inden 2024. Hvad kan vi gøre for at nå dertil? (d) 
 

8. Status på personalefordeling (o) 
 



Camilla holder samtaler løbende med ansøgere til ledige stillinger. Camilla sender en opdateret oversigt ud 
på Famly over personalefordelingen i huset, da der sker nogle ændringer på flere stuer. 
 
Der er lavet en aftale med en ny gårdmand som tager sig af udendørs arealerne og ad hoc opgaverne. 
 
 

9. Andet (d)  
 

Punkt fra Camilla:  
Offentlige institutioners pædagoger får i 2022 et tilskud på 500 kr om måneden. På nuværende tidspunkter 
er lønniveauet ens i det offentlige og i det private og der enighed om at det er noget som Karmsten er nødt 
til at matche. Den samlede omkostning hertil er beregnet til lidt over 100 tdkk. Camilla går videre med at 
undersøge dette nærmere. 

 
 

 

 

 

 

 

(b) = beslutning 

(d) = emnet er til debat 

(o) = til orientering 

(u) = der skal nedsættes et udvalg, der skal arbejde videre med dette 


