
 

 

 
Generalforsamling 24.02.2022 
 
 

1. Velkomst ved formand Torben Lyngsø og valg af ordstyrer 
Lars valgt som ordstyrer 
 

2. Beretning ved formand Torben Lyngsø 
Der gives ros til Gårdens redegørelse for de tiltag der er gjort de seneste år 2021 i forbindelse med 
covid, samt opfordres til at forældrene læser dette redegørelse. Overgangen fra det gamles system 
Daycare til Tabulex bliver nævnt. Taget er udskiftes sidste sommer, og det forventes at det gamle 
gasfyr udskiftes i løbet af sommeren 2022. Covid og restriktioner har været færre end året 2020, det 
nævnes at det har været en fordel både økonomisk og praktisk. Perioden den seneste måned med 
høj smitte blandt personalet nævnes, og det nævnes at det er blevet bemærket at forældrene har 
været en stor hjælp, således hverdagen i børnehaven har kunnet fungere. Frugtordningen er fortsat 
suspenderet, dels for at frigive hænder i hverdagen dels for at tage hensyn til covid-smitte. Stor 
opbakning til Gårdens fødselsdag i september, og den mindes som en rigtig god dag og aften. 
Ligeledes god opbakning til arbejdsdag og en ekstra arbejdsdag – tak for det! Der orienteres om, at 
børnetallet fortsat er stabilt og det forventes at forblive sådan.  
 

3. Præsentation af regnskabet ved kasserer Laila Daasbjerg 
Et lille underskud præsenteres - begrundes med stigning i udgifter på el- og gaspriser, samt flere 
hænder. Underskuddet er acceptabelt og der arbejdes videre med tiltag. Trods underskud angives 
det at økonomien stadig tolkes som sund, og at der trods alt har været plads til afholdelse af 
arrangementer, som i udgangspunktet er en prioritet for bestyrelsen for at opretholde trivslen på 
Gården, blandt børn, personale og forældre. Der arbejdes fortsat på at finde områder hvor der kan 
spares, blandt andet er der fundet billigere løsninger i forbindelse med tømning af septiktanken i 
skoven.  
 

4. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag  
 

5. Valg af stemmetællere 
Marie og Torben er valgt  
 

6. Valg til bestyrelsen 
3 på valg: Torben Lyngsø (modtager ikke genvalg), Karen Fogh (modtager genvalg), Nanna Eskelund 
(modtager genvalg) 
Opstillere: Kristian (Noas far), Jacob (Asgers far), Nanna og Karen 
Valgt: Jacob, Nanna og Karen 
Suppleant: Kristian 
 

7. Valg af revisor 
Sagro er genvalgt 



 

 

 
8. Evt.  

Intet til eventuelt 

 
 
 
 
 
 
 


