
 

 

Referat d. 16.08.21 
 
Tidspunkt: 18.30-20.30  
Deltagere: Bestyrelsen og ledelsen på Gården 
Afbud: Nanna 
Kage: Torben 
Ordstyrer: Torben 
Referent: Rikke 
 

1. Referat fra sidste møde godkendes og underskrives 

 

2. Nyt fra Gården 

 
- Fællesmøde d. 23/9-2021: Planlægningen er i gang. 

- Julefrokost: Chris, Louise og Pia vil deltage i planlægningen. 

- Tilsynsrapport er tilsendt bestyrelsen og er lagt op på hjemmesiden. Vi snakker om den til næste 

møde. 

- Ny kommunikationsplatform skal erstatte Daycare. Aula er vedtaget. 

- Uheld på legeplads med Mille B. Hun er faldet ned fra tårnet og brækket hendes ben. Gennemsyn 

af legepladsen, fra Kaj Bech, har indtil nu været godkendt og tårnet optræder ikke deri. Der er fejl i 

gennemsynet angående manglende faldunderlag grundet højden på tårnet. Forsikringen er 

kontaktet og forældrene er med inde over for at ansvaret placeres, da deres egen forsikring ikke 

dækker grundet manglende faldunderlag.  

- Nyt gemmesyn fra Kaj Bech af legeplads er lavet. Flere påpegninger skal udbedres med tiden, men 

ingen straks påbud.          

   

3. Dagligdagen pr. august 

- Coronarestriktionerne er afskaffet og dagligdagen minder mere om tiden før corona. Fælles frugt er 

fortsat afskaffet, da tiden prioriteres anderledes i hverdagen.   

 

4. Arbejdslørdag 

- Der kommer en seddel ud til de tilmeldte forældre.  

 

5. 30 års jubilæum 

- Planlægningen er i gang med markedspladstema.    



 

 

 

6. Personalesituationen 

- Anne er startet pr. 1/8-2021.  

- Om rokering af personalet i grupperne er sket efter sommerferien. 

- Stor tilmelding af børn hen til april måned. 

- Mona er startet i jobpraktik i 4 uger med henblik på vikartimer fremadrettet.  

- Rachel er stoppet som vikar i huset. Det bliver informeret til forældrene i næste nyhedsbrev.  

   

7. Nyt fra bestyrelsen 

- Intet nyt fra bestyrelsen. 

 

8. Økonomi 

- Det nye økonomisystem skal have nye numre og et møde med Pia aftales.  

 

9. Kommende arrangementer 

- Gamle børns dag 14/9-2021 

- Forældremøde 13/10-2021 

 

10. Datoer for bestyrelsesmøder 

 

11. evt. 

 
- Ros til Gården for god omtale på Vinderup Skole.  

- Punkter til næste møde: Tilsynsrapport. 

 

 

 
 
 
 


