
 

 

Dagsorden d. 14.11.2022 
 
Deltagere: Bestyrelsen og ledelsen på Gården. Afbud Nana 
Referent: Laila 
 
 

1. Referat fra sidste møde godkendes og underskrives 

Er underskrevet 

2. Nyt fra Gården 

- Vi i stadig i dialog med kommunen i forhold til at komme væk fra gas, der arbejdes stadig 
på sagen – endvidere arbejdes der også på en løsning lokalt for hele Ryde. Så det hele er 
stadig lidt uvist. 

- Vi har fået et tilbud på et solcelleanlæg, som evt. på den lange bane ville kunne gavne 
vores samlede udgift på strømforbruget ved en ny varmpumpe. (Det drøfter vi videre på 
vores næste møde) 

- Vi har talt med Borbjerg Sparekasse. Og opstår behovet for at låne penge, vil vi godt kunne 
gøre det gennem banken. Vi forventer dog ikke at det bliver nødvendigt.  

- Marianne fra Ledermødet har muligvis fundet en måde at søge tilskud på, til blandt andet 
at dække nogle af de ekstra udgifter vi har i øjeblikket. Det undersøges stadig.  

- Vi har stadig ikke en afgørelse omkring varmepumpe. Men vi har nu fået tilbud hjem på 
solceller, dette er taget op til overvejelse.  

- Vi har fået tilskud svarende til 3 timer i ugen til græsslåning, for at afhjælpe Lars Pedel. Han 
bliver fortsat på de samme antal timer, som hidtil. Christian starter med at klippe græsset 
det første år.  

- Der er købt julegaver til personalet.  
- Vi er gået i gang med Besparelse.dk, som allerede nu har fundet nogle bedre indkøbsaftaler 

til Gården.  
 

3. Nyt fra bestyrelsen 

Intet nyt 

 
4. Budget 2023 – udkast til dette (Nicolaj og Laila) 

- Budget er gennemgået og godkendt.  
- Vi har flere SFO-børn end sidste år 
- Forældrebetalingen på SFO-delen stiger med 50 kr. Børnehave børnene stiger med 150 kr. 

Derudover er stigningerne i Minimums normeringen fremskyndet. Disse penge skal bruges 
til ekstra hænder, evt. en pædagog.  

- På trods af de fortsat høje energipriserne ser budgettet fornuftigt ud.  
 

5. Ventelisten (Nicolaj) 



 

 

- Ventelisten er fyldt op til maj 2024. Vi har været nødt til at sige nej til tilflytter til Ryde, 
fordi vi ikke har flere pladser. Det synes vi er meget ærgerligt. Men vi kan desværre ikke 
ændre på det.  
 
 

6. Kommende bestyrelsesmøder i januar og februar (Rikke) 

- Næste møde bliver d. 9/2 
 

7. Eventuelt 
 

 

 

 
 


