
Bestyrelsesmøde med regnskabsaflæggelse mandag d 24 januar 2022 kl 17 – 19 

 

Tilstede: Luise, Louise, Dennis, Line, Stina, Kristina, Anette 

Fraværende: Katinka og Sophie 

Referent: Kristina 

 

1. Regnskabsaflæggelse ved Lisbeth kl. 17 

• Når Lisbeth er gået kan vi snakke om mangler i Høbjerg. 

Lisbeth forklarede regnskabet, og forklarede de forskellige punkter i revisionen. Der skal          

betales penge tilbage fra driften, da disse penge ikke er brugt. Dette er ikke noget der rammer 

Høbjerg. Høbjerg går ud med et lille overskud. 

Peter Ring var ind over for at forklare forskellige ting, her af hvorfor man ikke kan ansætte en 

ekstra personale for disse penge.  

Enkelte bestyrelsesmedlemmer har fået en mail hvor de skal afgive digital signatur for regnskabet. 

Alle medgiver at denne mail har de fået. 

 

2. Ledelse 

• Forvaltningen / Pædagogisk Tilsyn 

Kristina fortæller kort om det pædagogiske tilsyn, der var i fredags. Konsulenten var meget 

imponeret, men vi afventer den fulde rapport efter pædagogisk dialogmøde tirsdag d 1 februar, 

hvor Kristina, Cecilie og Katinka deltager.  

 

Personalet og Kristina prøver at navigere i de mails forvaltningen sender ud om corona, og det kan 

være forvirrende at finde hoved og hale i regler og tiltag. Det vigtigste er at børnene og personalet 

har det godt. 

 

• Personale / Lokalaftale 

Kristina informerer om at Høbjerg har sagt ja til lokalaftalen, man indgår for selvejende med 

kommunen. Den omhandler tidsaftaler, ferieafholdelse, pauseregler osv, der er ikke noget nyt i 

den som der ikke allerede gøres i Høbjerg. 

 

• Hjemmeside 

Kristina har svært ved at arbejde med den hjemmeside vi har, da den er fra tidligere forældre og 

lederes tid, så derfor er det et rod med koder og Kristina kan ikke rigtig forstå opstillingen. 

Bestyrelsen godkender at dette skal ændres og hente tilbud fra nogen der kan hjælpe.  



Stina´s kæreste arbejder med dette og Kristina kontakter ham for at høre nærmere, og Kristina 

kontakter ligeledes ham ledernetværket bruger. Det er også en god ide at betale sig fra det så man 

altid kan få hjælp hvis det driller 

 

 

3. Bestyrelsen 

• Opgaver 

Bestyrelsen er ikke i tvivl om hvilke opgaver de har og ytre ligeledes at Kristina og personalet skal 

sige til hvis der er brug for noget.  

 

Det besluttes at have en fast referent indtil sommer, hvortil denne opgave går videre til en anden. 

Line tilbød at tage denne opgave og en anden tager selvfølgelig over hvis Line ikke er der. Kristinas 

computer er altid til rådighed på bestyrelsesmøderne. 

 

• Ønsker 

Kristina fortæller at der er et stort behov for at få skiftet gulvet i stalden og køkkenet, da gulvet er 

revnet og møgbeskidt og et ønske om at få linoleumsgulv ligeledes i garderoben, da dette er 

betongulv og derfor kan man aldrig få det vasket ordentligt. Kristina har fået et tilbud men 

afhenter et til, før hun informerer bestyrelsen. 

 

Hegnet skal repareres, da det er begyndt at hænge og der er store huller ved lågerne.  

 

Personalet har et ønske om at bygge noget overdækket ved cykelskuret så det er muligt at være 

mere ude trods regnvejr. 

 

Der tales om arbejdsweekender, så Høbjerg snart kan få en kærlig hånd.  

 

Luise, Formanden, kontakter Morten Østergaard (Områdechefen for Indre By) for at høre om 

hvornår man kan søge i bufferpuljen. 

 

 

4. Høbjerg v/ Kristina og Anette 

• Hvad arbejder vi pt med? 

Pt. er vi lidt ramt i personalegruppen med corona, og derfor er de pædagogiske tilrettelagte 

aktiviteter lidt på hold. Vi skal i gang med Natur og Science og vi starter stille og roligt op. 

 

5. Evt 

Det besluttes at kommunikationen i bestyrelsen fremover er på vores mails, da man ikke kan lave 

grupper i aula, og beskederne flyder rundt med beskederne fra børnehaven. Dette vil gøre det 

mere overskueligt. 

 



Luise har ytret at hun synes personalet skal have en julefrokost. Kristinas melding er at personalet 

ikke ønsker noget pt i disse tider, men Kristina har lovet personalet en god aften efter pædagogisk 

da d 8 april. Bestyrelsen synes dette er fantastisk. 

 

Næste møde er d. 3 marts 2022 i opsamleren fra 17-19. 

 

 

 


