
 

 

Referat d. 22.08.2022 
 
 
Tidspunkt: 19.00-21.30  
Deltagere: Bestyrelsen og ledelsen på Gården 
Afbud:  
Kage: Jacob 
Ordstyrer: Rikke 
Referent: Nanna 
 
 

1. Referat fra sidste møde godkendes og underskrives 

 

2. Nyt fra Gården 

 Hver tirsdag er der ”hyggeklub” i SFO’en, den afholdes på Margrethe Reedtz skolen. Det 

fungerer rigtig godt og alle børnene er glad for initiativet. 

 Der er venteliste i børnehaven frem til maj 2024 et ”luksusproblem”, som der selvfølgelig 

kan ændre sig af forskellige årsager. 

 
3. Nyt fra bestyrelsen 

 Forskellige inputs fra bestyrelsen; Ros til Gårdens personale for den hverdag de giver vores 

børn, og deres vedholdenhed i at sikre, at alle børnene får de bedste tilbud afhængig af 

deres behov. 

 
4. Arbejdslørdag (Nicolaj) 

 Der er mange familier tilmeldt til arbejdslørdag og vi glæder os meget.  

 Opgaver: støbning af sandkasser, ny andegård, oliering af træværk og skovhytte, 

klatretunnel, trimning af træer og buske og opsætning af lamper  

 
5. Udfordringen vedr. opvarmningen af Gården (Nicolaj) 

 Priserne på gas og el stiger meget, indtil videre er der brugt 34.000kr mere end 2021 

 Den afsatte tilskudspulje til udskiftning af gasfyr, er imidlertid ikke tilgængelig. Og det er 

tvivlsomt hvornår dette sker. Derfor er mulighederne for luft-luft varmepumper i 



 

 

børnehaven undersøgt, hvilket uanset hvad er en billigere løsning. Dette vil betyde ca. en 

besparelse på 2/3 af den nuværende udskift. 

 
6. Fællesmødet d. 28/10-22 (Nicolaj) 

 Der drøftes muligheder for hvad fællesmødet kan indeholde og der laves en gruppe 

på 2 fra bestyrelsen og 2 fra personalegruppen. 

 Ideer til indhold: friluftsliv, teambuilding, udendørs aktiviteter 

 
7. Tilsynet på Gården d. 5/9-22 (Nicolaj)  

 Uanmeldt tilsyn d. 18/8. En rigtig god dag med besøg i skoven, tur til stranden, besøg fra 

tidligere medarbejdere og andre positive, hyggelige og spontane aktiviteter, som gav et 

godt indtryk.  

 Anmeldt tilsyn i september, vi ser frem til det og der laves tilsynsrapport, som kommer på 

hjemmesiden således alle forældre kan læse den. 

 
8. Halvårsregnskab (Laila) 

 Regnskabet går nogenlunde i balance fraset de forventelige høje udgifter til el og gas. 

 

9. Eventuelt 

 Næste møde: opvarmning i børnehaven 

 Der er prøvet et nyt system af, ”parent”, en app til kommunikation mellem institution og familier – 

prøve perioden har været gratis og enkelte familier og personaler har afprøvet det. Det overvejes 

om systemet er et bedre alternativ, men intet er besluttet. 

 
 

 

 
 


