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Referat af bestyrelsesmøde d. 2. december 2020 
 

Deltagere Navn Senest valgt 

Bestyrelsesformand og stifter Henrik L. H. Wiingreen (HLHW) 2018  

Næstformand Maria Krogh Mortensen (MKM) 2019 

Bestyrelsesmedlem og stifter Søren Kristiansen (SK) 2018 

Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt Maria Thulesen Koordt (MTK) 2020 

Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt Lotte Bjerre Thygesen (LBT) 2020 

Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt Ann Grimstrup Nordholt (AGN) 2020 

Leder Christina Most Christensen (CMC)  

Souschef Michael Bonde-Littau (MBL)  

Medarbejderrep. Helle Schmidt (HS) 2019 

Suppleant – forældrevalgt   

 

Sted: Bullerup private Børnehave, Mølledammen 12, 5320 Agedrup2 

Tidspunkt: 18.00 – 20.15 

Afbud: Søren Kristiansen og Michael Bonde-Littau 

  

 

Dagsorden: 

Pkt. Emne Deadline Ansvarlig 

1. Valg af ordstyrer og referent  
Ordstyrer: Henrik 
Referent: Lotte 

 

  
 
 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 16. november 2020:  
Referat godkendt. 
 

  

3. Orientering fra institutionens daglige leder (Christina) 
Pædagogisk tilsyn vil blive afholdt d. 3/12-21. 
Børnehavens legeplads er blevet åbnet op, så Radiserne og 
Fodtudserne er blandet og kan lege sammen udenfor.  
Stadig stueopdelt indenfor. 
Institutionen er lidt ramt af sygdom i øjeblikket. Christina 
undersøger muligheden for private corona tests, således at 
personalet evt. kan komme hurtigere tilbage på arbejde efter 
sygdom.  
 

 CMC 

4. Orientering fra medarbejderrepræsentanten (Helle) 
Har ikke noget. 
 

 HS 

5. Diskussion og beslutning om fremtidens forplejning i 
Børnehaven - På baggrund af ledelsens skrivelse til bestyrelsen 
á 24 november 2020, skal der træffes endelig beslutning om 
hvordan forplejningen evt. skal se ud i børnehaven fra 1. januar  
- eller primo 2021.  

Christina har diskuteret med personalegruppen vedr. 
udformningen af maddagen. Personalet har givet udtryk for, at 
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de ønsker at beholde maddagen i en alternativ form ift. den 
løsning der er i dag med fuld forplejning om torsdagen. 
Det er derfor besluttet at børnene selv skal medbringe 
formiddagsmad eftermiddagsmad alle ugens dage (mandag-
fredag). 
Personalet ønsker, at frokosten om torsdagen skal blive en 
pædagogisk aktivitet, hvor hele stuens børnegruppe inddrages. 
Den nye ordning bliver derfor, at personalet laver frokost 
sammen med børnene stuevis hver anden torsdag, således at 
Radiserne laver frokost hver anden torsdag (f.eks. lige uger) og 
Fodtudserne laver frokost hver anden torsdag (f.eks. ulige 
uger). Man laver kun frokost til sin egen stue. Den uge hvor 
stuen ikke har frokost-ordning medbringer børnene 
madpakker. Dvs. at der er frokost-ordning for 
børnehavebørnene hver anden uge.  
Ordningen vil i første omgang løbe over en prøveperiode på 6 
måneder, hvorefter det vurderes om ordningen skal fortsætte. 
Ordningen vil løbende blive evalueret i løbet af prøveperioden. 
Ordningen med fuld forplejning fortsætter uændret i 
vuggestuen.  
Den nye frokost-ordning er vedtaget af bestyrelsen.  
 

6. Diskussion og beslutning om evt. øvrige budgetjusteringer, 
herunder taksterne for 2021. 
Der er ingen ønsker til ændringer. 

 

  

7. Drøftelse af, og vedtagelse af budget 2021 – Ændringerne 
siden budgetgennemgangen d. 15. november og på baggrund 
af drøftelsen under pkt. 5 gennemgås, hvorefter budgettet 
kommer til afstemning.  v/Formanden   
 

Budgettet er enstemmigt vedtaget. 
 

 HLHW 

8. Udsendelse af skrivelse, omkring takster m.v. 
Takststigning varsles normalt med 2 mdr. varsles. 
Den kommende takststigning varsles snarest mulig og senest 
medio december 2020 med effekt pr. 1. feb. 2021. 
Ændring i maddagen i børnehaven ændres pr. 1. januar 2021. 
 

 HLHW 

9. Eventuelt 
Helle vil gerne have en bagkant på møderne. 5 timers møder 
giver meget afspadsering. Det drøftes om statuspunkter evt. 
fremover kan tages pr. mail, og at beslutningspunkter ligges 
først på dagsorden. 
Desuden blev det foreslået at punkt 3 og 4 (orientering fra 
ledelsen og orientering fra medarbejderrepræsentanten) 
fremover ligges under spisningen. 
 

  

10. Næste møde: 11. februar 2021 kl. 17.00   
Referat til godkendelse udsendes senest:  
Dagsorden for næste møde udsendes senest: 

  

 


