
Bestyrelsesmøde torsdag d 3 marts 2022 kl 17 – 19 

 

Tilstede: Katinka, Line, Sofie, Louise, Annette, Kristina, 

Fraværende: Stina, Luise, Dennis   

Referent: Line 

1. Ledelse 

a) Pædagogisk Tilsyn – Hvad siger den endelige rapport? 

Rigtigt flot rapport.  

Anbefalinger: tage bedre imod vikarer og nye medarbejdere. Den bemærkning har de fleste fået og 

afspejler primært corona-situationen, hvor vilkårene for ansættelser har været udfordrende.  

 

b) Der har været hygiejnisk tilsyn – I får en kort melding 

Tilsynet blev afholdt i opsamleren. Så intet tilsyn i udflytter. Alt ok.  

Kristina: Under corona har vi nye rutiner: hyppigere rengøring og håndvask. Fald i diverse 

dårligdomme: børneorm mm.   

 

c) Hjemmeside – sidste nyt 

Der er kommet tilbud fra firmaer, der kan stå for hjemmeside, både opsætning og løbende drift. 

Generaxion er det bedste tilbud. Det koster 14.999 for opsætning samt 545/md (6.550 årligt). 

bindingsperiode er 5 år.   

Bestyrelsen synes at det umiddelbart lyder lidt dyrt årligt. Bestyrelsen undersøger om der er andre 

muligheder. Fx en model uden (store) månedlige omkostninger.  

 

d) Arbejdslørdag – Hvilke opgaver er i vente? 

Generelt er der udfordringer med husets tilstand:  

- lågerne er lige blevet lavet/hylder er blevet sat op 

- taget står dårligt til (Høbjerg skal sørge for vedligehold jf lejekontrakt).  

- mariehøns i murstenene/murværk 

- vinduer skal skiftes  

- varmemålerne skal udskiftes  

 

Det blev aftalt at der skal laves en prioriteret vedligeholdelsesplan. Kommunen skal kontaktes for 

at finde ud af om/hvor meget KK dækker noget af det. Derefter skal der indhentes tilbud.   

Bufferpulje skal søges.  

 

Arbejdslørdag er d. 30.4. Denne dag er der også afslutning for skolebørn.  

 

Det skal laves på dagen:  

- hegnet skal hæves (det hænger)  

- havearbejde  



- mm….   
 

I forhold til mad blev det aftalt at vi laver en fællesbuffet og der kommer dessiner ud om hvem, der 

tager hvad med til frokostbordet (salater/kage). Det blev aftalt at alle medbringer service til sig 

selv.   

e) Venteliste – Hvordan ser det ud når skolebørn går ud? 

Det ser fint ud. Mange på venteliste.  

 

2. Bestyrelsen 

• Hvis I har punkter så kom med det her 😊 

Ingen punkter  

 

3. Høbjerg v/ Kristina og Anette 

a) Spiseklubber – Personalets ønsker og henvendelser fra forældre. 

Der har været lidt forvirring over deltagere i spiseklubben. Under corona har der været en politik 

om 1 barn og 1 voksen. Personalet vil gerne bevare det således (især om vinteren/når det er i 

opsamleren) og bestyrelsen bakker op om dette. Udgangspunktet er derfor at vi fortsætter med 

1+1 modellen. Der skal dog selvfølgelig være plads til at søskende medbringes hvis der ikke er 

pasning.  Om sommeren/når vi kan være udenfor kan vi udvide med hele familier.  

Spiseklubsseddel og forældre abc skal skrives om – det gør Louise.  

 

b) 5 års status – Udfordring med at forældre udfylder deres del. 

 

Medarbejderne bruger mange ressourcer på at udfylde og få forældre til at gøre deres del. Det 

koster tid. Manglende/forsinkede/fejlagtige feriemeldinger er også et problem. Personale skal vide 

hvornår de kan holde ferie.  

Kristina skriver til bestyrelsen hvis hun har brug for hjælp til at rykke forældregruppen for diverse 

svar.    

 

4. Evt. 

• Her kan I komme med det I har lyst til? Ris, Ros… Forældre henvendelser, osv 

 

Brøddag: Line spurgte om der var stemning for at genoverveje modellen. Det var der ikke.   

 


