
Referat d. 21.09.2022

Tidspunkt: 19.00-21.30 
Deltagere: Bestyrelsen og ledelsen på Gården
Afbud: Karen

1. Referat fra sidste møde godkendes og underskrives

2. Nyt fra Gården

 Der har været gensyn på legepladsen fra kommunen. Der er nogle småting, som der er 

tilføjet siden sidst. Alle ting kan rettes op uden problemer og vil blive udbedret løbende.

 Der skal tages stilling til om der ønskes frokostordning i Børnehaven, beslutningen skal 

tages af forældrene og gælder 2 år frem, der sendes et skriv ud indenfor den kommende 

tid.

3. Nyt fra bestyrelsen

4. Luft-luft varmepumper på Gården

 Det drøftes om der er mulighed for installering af luft-luft varmepumper.

 Der er indhentet tilbud fra to firmaer, disse tilbud er nogenlunde ens. Således besluttes det

at der arbejdes videre med muligheden for installation af varmepumper.

5. Forældrebetaling fremover

 Det besluttes at forældrebetalingen sættes op fra 01.01.23, fra 1550 kr/mdr. til 

1700kr/mdr. om måneden. Denne stigning er igen med begrundelse i bla. de stigende 

energipriser.

6. Tanke: Skal vi stille skovhytten, svømning, julefrokost på pause og sænke varmen i 

huset? 

 Grundet høje energipriser har man valgt at holde pause med uger i skovhytten den 

kommende tid, det betyder at der fra d. 23/9 ikke foreløbigt vil være planlagt skovuger i 

grupperne.



 Der er lavet en aftale med Margrethe Reedtz skolen om lån af deres busser til svømning 

hver anden tirsdag, indtil videre vil dette være løsningen for at kunne tage til svømning 

med alle grupperne (ikke rød gruppe), i Vinderup.

 Det afprøves allerede nu at sænke temperaturen indenfor til 20C̊ i børnehaven, hvis 

personalet oplever at denne løsning ikke fungerer, genovervejes andre løsninger.

 Der tænkes generelt meget på alternativer til, hvordan afholdelse af de arrangementer, 

som altid har været i løbet af året, stadig kan afholdes – dette for at spare penge og 

fastholde de gode værdier, som vægtes højt i hverdagen.

7. Varmepumpe-situationen i Ryde

 Der afholdes møde i Ryde i oktober vedrørende fjernvarme tilkobling det kommende år. I 

børnehavens bestyrelse er der stemning for at komme med på denne tilkobling, men 

usikkerheden om hvornår dette bliver muligt, har gjort at der tages beslutning vedrørende 

pkt. 4. Vi afventer således borgermødet i Ryde.

8. Eventuelt

 Forældretilfredshedsundersøgelsen blev beskrevet i sidste referat. Denne kommer ud i 

løbet af oktober, uge 43. Den skal besvares hver 2. år og der opfordres til at alle forældre 

sætter tid af til besvarelse.

 ”Parent”-app, som det blev beskrevet i sidste referat har vi fået mange positive 

tilbagemeldinger fra dem som har prøvet denne app af. Ligeledes vurderes fordelene 

højere end ved Tabulex. Således er det besluttet at ”Parent” installeres, der kommer mere 

information ud.  
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