
 

Referat fra 

 
Konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 20. august 2018 

 
  kl. 17 - 19.30 

 

Der serveres brød og pålæg samt kaffe og the 

 

Til stede: Jacob, Anders, Heidi, Karin, Maria, Leon, Sussanne 

Afbud: Christen, Maria 

Dagsorden Uddybning 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat Godkendt 

3. Konstituering af 

bestyrelsen 

Herunder underskrift af tavshedserklæringer og orientering og 

spørgsmål til vedhæftede styrelsesvedtægter. 

Tavshedserklæringerne blev underskrevet. 

 

Følgende blev valgt som: 

 

Formand: Jacob 

Næstformand: Karin 

Kasser: Anders 

4. Nyt fra institutionen 

 

Positiv tilbagemelding på gæsteordningen forældrene er 

meget tilfredse. 

Christa er nu på jordbærstuen sammen med Lis og Lone. 

Leon har timer på radise- og agurkestuen. 

5. Evaluering af 

sommerfest 

herunder 

kassebeholdning og 

forældrebestyrelsesvalg 

Der er ca. 8700 kroner i kasse beholdningen. 
Der var kage nok, vi tænker at 6 kager er nok til næste år. 

Der var lidt for meget uro ved bestyrelses valget, så til næste år 

holdes valget imens personalet har alle børn indenfor og 

forbereder underholdningen. Det betyder at vi skal starte valget 

lige på slaget, så børnene ikke skal holdes indenfor alt for 

længe. 

Prøver at låne en slusch Ice maskine igen eller om det er muligt 

at købe en til børnehaven for en billig penge. 

Nye ideer: 

Evt. lave et katalog over forældrenes kvalifikationer på 

forældremødet, det kan bruges fremadrettet, måske nogle 

forældre har nogle kvalifikationer som kan bruges i børnehaven. 

Kataloget er til bestyrelsen. 

Lodder: udfordring – der var ikke lavet en liste på forhånd over 

de vindende numre, det bliver der til næste gang. 

Gode gaver, alle lodder solgt, det vil sige 500 lodder. Det vil vi 

gøre igen til næste år. 

Jacob vil gerne indsamle gaver igen. 

Leon undersøger sponsor gaver – hvad man må og ikke må 

modtage. 

Gode aktiviteter for børnene. Børnene nød selv at kunne gå 

rundt med deres penge og prøve de forskellige ting. 

Ros til radisestuen for, at sætte en ny aktivitet i gang, da de 

erfarede at deres første aktivitet ikke fungerede. 

Ansigtsmaling var et hit, til næste år skal vi nok have 3 voksne 

til at male og evt. have tatoveringer i stedet for ansigtsmaling, 

eller begge dele. 



 
Prisen sættes op til 5 kroner pr. ansigtsmaling 

   

  

6. Planlægning af 

forældremøde  

 

Forældremødet er d. 4 oktober klokken 18 til 21. 

Jacob vil undersøge om beredskabsstyrelsen har nogle 

uddannede til at tage ud og snakke om første hjælp. 

Hvad gør man hvis uheldet er ude?  

Det vil være et fælles oplæg og derefter går vi ud på stuerne 

hvor vi taler om ”fri for mobberi” samt høre mere om hvad 

stuerne er optagede af. 

Beredskabsstyrelsen 1 time og 2 timer på stuerne. 

Bestyrelsen syntes at det var en god ide at snakke om fri for 

mobberi, give eksempler osv 

Resurse bank vil bestyrelsen stå for at formidle på stuerne. 

 

Dagsorden kan være: 

Fælles orientering fra beredskabsstyrelsen 

Frokost ordning 

Fri for mobberi 

Resurse bank 

 

 

Børnehaven sørger for indbydelse. 

Materialet omkring frokost ordning skal ud efter mødet her, så 

forældrene er forberedte til forældremødet. 

Bestyrelsen siger nej tak til ordningen 

 

 

 

7. Økonomi Vores økonomi ser fornuftigt ud, det er lykkeds at vende et 
stort underskud til et meget lille, faktisk næsten i o  

Det skyldtes at vi har haft mange 2 årige og gæstebørn. 

De ekstra penge det har givet er bla. brugt på: 

Christa er på 30 timer året ud (normalt 25) 

Pia og Mathias sat på som ekstra voksen. 

8. Høring budget 2019-

2022 

Leon sender høringssvaret, indholdet er stort det samme som 

sidste år. 

9. Eventuelt Kenneth (far til Sofie) har sørget for at der kommer fart kontrol 

på vejen udenfor børnehaven, da der er rigtig mange der kører 

meget stærkt her. 

De vil komme flere gange og måle. 

Godt initiativ fra Kenneth. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Lone 


