Referat d. 14.03.2022
Tidspunkt: 19.00-21.30
Deltagere: Bestyrelsen og ledelsen på Gården
Afbud: Karen
Kage: Rikke
Ordstyrer: Rikke
Referent: Nanna

1. Referat fra sidste møde godkendes og underskrives
2. Nyt fra Gården
-

Der er lavet ny aftale på levering af strøm – der har været en lille smule at spare.
Ligeledes er det undersøgt om der kan ændres noget ved belysningen i børnehaven nyt apparatur, så der kan skiftes til fx LED, det forventes at koste lidt, men det vurderes
at den investering kan tjenes ind indenfor en kort årrække.

-

Der er en dialog i gang med kommunen omkring skift af varmekilde.

-

Lea stopper snart (lige før påske), der er nu ansat en ny medhjælper, Lærke. I første
omgang ansættes hun som vikar og forventningen at hun kan fastansættes til august.
Herudover er der ansat en anden medhjælper, Maiken – hun starter til 1. august. Der
bliver således ikke ansat flere medhjælpere for nuværende. Silje stopper til sommer –
planmæssigt.

-

Der planlægges et DLO-møde, en aften for bestyrelsen, hvor en repræsentant fra DLO
kommer og informerer om bestyrelsesarbejdet og bestyrelsens forpligtelser.

-

Børnehaven har ansøgt om refundering af omkostningerne for personalets
sygemeldinger ifbm. Covid det afventes udbetalt.

3. Tillæg til budget 2022
-

De stigende energipriser, tages der højde for i årets budget og der budgetteres derfor
yderligere med dette, der budgetteres desuden med andre forventelige og påbegyndte
udgifter på drift og vedligehold. Der budgetteres i indeværende budget med en

merudgift på drift med 130-150.000 kr, hvilket bestyrelsen vurderer som det mest
ansvarlige, da vi ikke kan styre de stigende priser som de er lige nu.
4. Nyt fra bestyrelsen
a) Konstituering
Formand: Rikke
Kasser: Laila
Sekretær: Nanna
Menige medlemmer: Jakob og Karen
b) Præsentation af alle rundt om bordet

5. Bestyrelsesmøder i privat regi og/eller på Gården med spisning (Karen)
Det besluttes at udgangspunktet kan være et møde privat hos én af medlemmerne, hvis
nogen har lyst til at være vært, men det skal ikke være tvunget.
6. Arrangement for børn og forældre (Karen)
Punktet er flyttet til næste møde
7. Datoer for bestyrelsesmøder
20/4, 19/5, 22/8
Generalforsamling 2023: d. 23/2-2023
8. Eventuelt
På sidste personalemøde er den daglige struktur drøftet – der er enighed om at den
rokering som har været fast de sidste mange år fortsættes, der er dog rykket lidt rundt på
personalet således nogle får nye makkere. Fra 1. maj ser fordelingen derfor således ud:
Rød gruppe: Birgitte, Kristina, Pia og Anne-Mette
Blå gruppe: Chris, Christian og studerende

Gul gruppe: Lars og Anne
Fordelingen af de øvrige medhjælpere er ikke fastlagt endnu.

