
 

Referat 

 
Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. april 2017 

 
  OBS kl. 16.30-19.00 

 

Der serveres frugt, kaffe og the. 

 

Til stede: 

Afbud: Johnny, Gry 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

godkendt 

 

2. Godkendelse af 

referat 

Rettelse til punktet om budgettet; Vi forventede et minus på ca. 

30.000 og ikke et lille plus. 

3. Nyt fra ledelsen Frivillighed Gudrun tilbyder sig som bonusbedste.  

Bestyrelsen anbefaler at vi er tydelige om, at det er en formidling 

af en kontakt og ikke en anbefaling. 

Arbejdsdag i børnehaven d. 16. maj., Vicki vil gerne lave mad til 

arbejdsdagen, og børnehaven søger sponsorater til materialer. 

 

Hegn: opmærksomhed på at børn har været over hegnet, samt at 

børnene i øjeblikket er opmærksomme på at det kan lade sig 

gøre. 

 

Vi opfordres af bestyrelsen til at lave et skriv til forældrene om at 

børnene er opmærksomme på at de kan komme over. På den 

måde kan forældrene bakke op om at de bliver indenfor hegnet. 

 

 

 

4. Nyt fra stuerne Udegrupper: Vi ser god effekt af tiltaget, bestyrelsen synes også 

tiltaget er rigtig godt, og anbefaler kraftigt at vi fortsætter et 

lignende tiltag efter august. 

Vi talte om hvordan grupperingerne var udvalgt, og mulighederne 

for andre måder at lave grupper. 

 

Det har for forældrene været svært at gennemskue gruppenavne, 

og hvem der er i hvilke grupper.  

 

Agurkeforældre ønsker en oversigt lignende den på jordbærstuen, 

da den er meget tydelig. 

 

 

 

5. økonomi Vi forventer p.t. at gå ud af året med et underskud på 152.000. 

Dette underskud kan blive større afhængig af om vi får de 

forventede refusioner. Der er p.t. komplikationer ifht. til Anne-

Sofies barsels refusioner/sygdom under barsel. 

 

Vores plan for at indhente underskuddet er ved økonomisk 

mådehold.  

Vi har to projektstillinger i huset. Det er Pia som stopper i august. 

Samt Merete der stopper med udgangen af december. Herefter 

vil vores udgifter falde og dermed kan underskuddet indhentes.  



 
Vores indtægter kan øges ved at få flere børn. I øjeblikket er 

vores prognose på det gennemsnitlige børnetal i underkanten af 

det vi kan forvente. Vi kan forvente et gennemsnit på 60 børn, 

men i øjeblikket er det 58,54 hvilket betyder en mindre indtægt 

på 54308 kr.  

 

De seneste tre år har vi haft flere børn indskrevet end vi kunne 

forvente, og med et stigende børnetal i kommunen og i Korsør 

har vi også hidtil forventet at det ville ske i år.  

Det er dog ikke sket indtil nu, men kan dog stadig nås over 

sommeren og efteråret.  

 

 

6. Bestyrelsens økonomi 

V. Gry. 

6515,kr. + kontanter 

7. planlægning af 

sommerfest 

Mette og Vicki laver et opslag hvor forældrene kan skrive sig på 

til at bage kage. 

De inviterer til et møde med forældrene hvor de kan planlægge 

sommerfesten, så som turnus ordning til at sælge kaffe og kage. 

Personalet står for de ting som kan prøves, det koster 1 krone at 

prøve. 

Personalet laver indbydelse. 

8. Bestyrelsernes dag,  

Herunder forslag om: 

 

Oprettelse af udvalg 

der kan arbejde med 

fx sociale 

arrangementer for 

forældre og børn. 

v. Jacob, Leon og 

Christian. 

En God dag hvor vi blev inspireret af de andre bestyrelser I 

forhold til hvad der er eller kan være bestyrelsens rolle. 

 

 

9. Dialog og information 

om brugen af iPads i 

Mariehønen. 

Motiveret af 

spørgsmål fra Jacob 

om retningslinjer for 

brug af iPads. 

God snak om det at bruge IPads i børnehaven. 

Børnene har som store træk 10 minutters spil om dagen (dog 

ikke alle hver dag) det fungerer rigtig godt og styres af et timer 

ur, som børnene respekterer. 

Radise stuen har kun IPads om fredagen. 

10. Måltidspolitik, dialog 

om 

evalueringsrapportens 

resultat, og 

udmøntning af 

politikken i 

hverdagen.  

 

 

11. ”Fremkig” til næste 

møde 

Forældre møde dato. 

12. evt. Punkter til eventuelt tilføjes under punkt 1. 

 

 

 

Afbud kan gives til Christian eller Leon. 

 

 



 
Venlig hilsen 

 

 

Leon 


