
Referat for bestyrelsesmøde  

I Børnehuset Karmsten 

Onsdag d. 11. Januar 2023 

Kl. 19.00-21.00 

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

 

1. Valg af ordstyrer 
Camilla 
 

2. APV 
Der er lavet APV i Karmsten ultimo 2022. D.23  januar gennemgås resultaterne af en konsulent med 
Camilla og Anita.  Der vil blive lavet handleplaner på baggrund af de punkter som vurderes at der 
skal laves indsatser på. APV gennemgås ved næste bestyrelsesmøde. 
 

3. Tilsyn 
I december var der tilsyn fra kommunen. Resultaterne er gennemgået med konsulent fra Egedal 
kommune. Resultaterne var overordnet positive.  
Der var nogle områder hvor der var plads til forbedringer. Der vil blive lavet en handleplan på de 
punkter hvor det vurderes at der skal laves forbedrende indsatser.    
 

4. Diverse politikker til godkendelse 
Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde. 
 

5. Økonomi 22/23 
Vi har gennemgået økonomien pr 30/11 2022, og vi forventer at gå ud med et årsresultat på 0kr. 
Budget 2023 er fortsat under udarbejdelse. Katja og Camilla vil snarest holde møde med LDD, 
hvorefter bestyrelsen vil tage stilling til budgettet.  
 

6. Procedure for evt. landvarig sygemelding af ledelsen i Karmsten.  
Camilla udarbejder en procedure for hvordan bestyrelsen fremadrettet skal handle, i tilfælde af 
langvarig sygdom i ledelsen.  
 

7. Installation af varmepumpe.  
Det drøftes om det kan betale sig at installere en varmepumpe. Det besluttes at det er for dyr en 
investering i forhold til udbyttet på nuværende tidspunkt. 
Det drøftes samtidig om det evt. kan betale sig at skifte husets vaskemaskiner ud til 
industrivaskemaskiner. Camilla undersøger hvad der er af muligheder.  
 

8. Evt.  
Nabo har klaget over støj fra lågerne ind til institutionen som smækker når de lukker. Camilla 
undersøger om der kan sættes noget gummi eller en fjeder på lågerne, så de ikke smækker så højt. 
Camilla er i løbende dialog med pågældende nabo.  
 

9. Valg til bestyrelsen 
Der planlægges at afholde valgt til bestyrelsen i marts måned. Camilla finder dato og booker 
lokation snarest, hvorefter det meldes ud på Famly. 



 

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 2/3 2023. 
 

 (b) = beslutning 

(d) = emnet er til debat 

(o) = til orientering 

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


