Ref bestyrelsesmødet d. 8. december 2020
Bording d.20.12.20
Nyt fra Stig.
Det er jo ikke så længe siden bestyrelsen har været samlet, så det er begrænset hvad nyt der er:
Brug af Mølle Marken
Jeg fortalte om vores aftale med benyttelse af Mølle Markens Feriecenter hvor vi – som vores betaling –
står for at få afrettet vejen. Den opgave udfører Hede Danmark for os inden jul.
Udeliv.
I forhold til vores øgede udeliv, så har vi samme dag som dette møde afholdes, haft besøg af Karsten fra
Rejstrup Savværk. Det er dem der har leveret stort set alt på legepladsen. Her kommer der et tilbud på en
afskærmning/læ-væg i udekøkkenet – yderligere vindafskærmning i de to eksisterende hytter på
børnehavens legeplads og i hytten ved vuggestuen. Og.. så kommer der et bud på endnu en hytte på
arealet ved ”Manfreds skur”.
Her ud over har vi købt telt 2 pavilloner som vi lige er ved at afprøve. Hvis de imødekommer de behov vi
håber de kan, overvejer vi at indkøbe nogle i en træ-udgave som kan stå hele året. Det vender vi tilbage til.
Aula.
I starten af 2021 skal daginstitutionerne på samme ”platform” som skolerne er, nemlig det der hedder Aula.
Vi er så småt ved at være klar og der bliver åbnet for forældre d. 11. januar og vi forventer at det er fuldt i
brug fra 1. februar.
Kvalitetsrapporten.
Kvalitetsrapporten er en af de måder vi – som samlet daginstitutions område orienterer politikerne om
”vores verden”. Vi gennemgik ikke de enkelte dele, men løb lige indholdet igennem i overskrifter.

Nyt fra stuerne.
Her var fortællingen at der er godt gang i juleforberedelser/aktiviteter. Der laves julegaver, pyntes og bages
”corona-sikre småkager”. Vi har også, på skift, haft alle stuerne til julesang.
På medarbejdersiden er vores nye studerende kommet på plads. Det er Elsebeth i vuggestuen, Camilla på
Kometen, Simone på Månen og Maja på Regnbuen.
Forretningsorden.
I forbindelse med gennemgang af vores forretningsorden var vi bl.a. omkring nedenstående:
Formand og næstformand. Hvad er deres rolle?
Det står der ikke noget om i forretningsordenen. I styrelsesvedtægten fremgår det, at det er formand og
leder der udarbejder dagsorden og at det skal ske senest 7 dage før mødet.
Det fremgår også at formanden kan indkalde til møde hvis han vil. Næstformanden er ”ikke beskrevet” i
den kommunale styrelsesvedtægt.
Med hensyn til antal medarbejdere fremgår det af den kommunale styrelsesvedtægt at der skal være enten
2 eller 4. årsagen skal findes i, at der så er et ulige antal bestyrelsesmedlemmer med stemmeret (5 forældre

og 2/4 medarbejdere). Jeg foreslår vi giver suppleantstatus til den ene medarbejder fra børnehaven – så vi
fortsat kan have en repræsenteret fra hvert team med på møderne.
Vi vender forretningsordenen igen næste gang.
Under dette punkt besluttede vi, at der skal være en henvisning fra mininstitution/Aula om, at man kan
finde referater fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden.
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