
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 14.08.2017 

Tilstede fra bestyrelse: 

Anne, Carina, Lars, Lene, Lone, Mia, Nis, Pernille, Thomas, Tommy og Troels. 

 

Fraværende fra bestyrelsen: 

Kim.  

 

Dagsorden: 

1. Dagens sang 

2. Konstituering af bestyrelsen 

3. Ny plan for møderul i bestyrelsen (se vedhæftede) 

4. Troels punkt, herunder siden sidst 

5. Økonomi, herunder kontooverblik 

6. Lones punkt, herunder igangsatte strukturer og planer samt medarbejdersituationen i Børnehuset 

7. Plan for arbejdsdag 

8. Indhegning af ”Krattet” 

9. Sikring af børnehave, så børnene ikke løber ud/hjem 

10. Ombygning af Pensionistklubbens lokaler 

11. Sanktioner ifm. ikke-fremmøde til rengøring/arbejdsdag 

12. Evt. 

13. Næste møde  

 

1. ”Du danske sommer, jeg elsker dig” af Thøger Larsen. 

2. Den nye bestyrelse konstituerer sig, og posterne fordeles som følger: 

• Formand: Nis Virenfeldt 

• Næstformand: Mia Mikkelsen  

• Kasserer: Carina Hvorvarp  

• Sekretær: Pernille Dalgaard Hansen  

• Forretningsudvalget: Består altid af formanden, næstformanden og kassereren  

• Repræsentant fra bestyrelsen til Børnehusets forældreråd: Tommy Rump Andersen  

Troels får fat i Kim ift. anmodning om orlov.  

Der skal laves en velkomstfolder til nye bestyrelsesmedlemmer. Mia laver tekst, Pernille sætter den 

op. Præsenteres på næste bestyrelsesmøde. Inden da kigger Tommy og Anne den igennem.  

Tavshedserklæring til nye bestyrelsesmedlemmer, Troels har dem klar til næste møde.  

3. Godkendt.  
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4. Orientering ved Troels vedr.:  

• Sussis fratrædelse og konstituering af Lone  

• Jannis opsigelse 

• 1. skoledag 

5. Troels orientering om forventninger til skoleårets budget.  

6. Orientering ved Lone vedr.:  

• Struktur i Børnehuset  

• Personalesituationen og den fremtidige dækning.  

Stillingsopslag til Børnehuset på 25 timer, Lone og Mia ser på det sammen.   

Forventning om tilgang af 3 børn til børnehaven til og med december. Ingen børn i sigte ift. 

vuggestuen.  

I SFO’en er der p.t. 16 fuldtidsbørn + 2 deltidsbørn.   

7. Planlægning af arbejdslørdag den 2. september 2017 kl. 09:00 - ?.  

Følgende ønskes udført: 

• Hegnet skal gøres færdigt ned mod Skolegade  

• Højtryksrensning af tag  

• Sikring af låger i Børnehuset  

• Maling af borde/bænkesæt i stillegården med træbeskyttelse 

• Rensning af tagrender 

• Vask af vinduer 

• Hovedrengøring af børnehuset 

• Havearbejde på børnehavens legeplads, herunder fejning af fliser.  

• Flyt af lejehus til legepladsen.  

• Fjernelse af stubbe efter mirabelletræer  

• Pasning af børn i hallen.  

Der startes med fælles kaffe og rundstykker, her fordeles også opgaverne. 

Der grilles steg til frokost, Mia laver salat og kartoffelsalat, hertil serveres vand og saftevand. 

Fælles afslutning med kage, kaffe, øl og vand. Lene bager kage.  

Vigtig med tilkendegivelse af deltagelse af hensyn til bestilling af mad.  

8. Indhegning ønskes færdiggjort, strækningen ned mod Skolegade har første prioritet (færdiggøres på 

arbejdsdagen). Troels vil spørge brandinspektøren ift. lågen bag hallen.  

9. Snak om hvor meget og hvor lidt man bør sikre en institution/skole. Spørgsmålet bør tages op i 

forældrerådet i Børnehuset i første omgang, de har møde den 7. september.  

10. Orientering om budget og arbejdet indtil nu.  

11. Evt. brug af sanktioner diskuteres, tages op igen næste gang. Spørgsmålet bør evt. tages op i de 

enkelte forældreråd i klasserne samt i børnehusets forældreråd.  

12. Følgende punkter tages op: 

• Søndag den 17. september kl. 10:00- ca. 15:00 er der åbent landbrug hos Kristian Haldrup, 

forespørgsel om bestyrelsen vil hjælpe til? Nis og Mia melder sig, andre interesserede? 

• Lørdag den 19. august er der ”OK-Dag” i Brugsen fra kl. 10:00-14:00. Tommy har tjansen fra 

10:00-12:00 og Mia fra kl. 12:00-14:00.  

• Forespørgsel om fællessalen kunne lejes for et par timer til en lavere pris. Enighed om at 

fællessalen kun lejes ud til den allerede fastsatte pris på 1.000 kr. Hallen kan lejes med for 

yderligere 600 kr. 

13. Næste møde er tirsdag den 12.09.2017 kl. 19:00, Anne tager kage med.  
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Referatet er godkendt den 12.09.2017 af: 

 

 


