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Referat af bestyrelsesmøde d. 5. maj 2021
Deltagere
Bestyrelsesformand og stifter
Næstformand
Bestyrelsesmedlem og stifter
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt
Leder
Souschef
Medarbejderrep.
Suppleant – forældrevalgt
Suppleant – forældrevalgt

Navn
Henrik L. H. Wiingreen (HLHW)
Maria Krogh Mortensen (MKM)
Søren Kristiansen (SK)
Maria Thulesen Koordt (MTK)
Lotte Bjerre Thygesen (LBT)
Ann Grimstrup Nordholt (AGN)
Christina Most Christensen (CMC)
Michael Bonde-Littau (MBL)
Helle Schmidt (HS)
Anne L. Christiansen (ALC)
Maiken H. Madsen (MHM)

Sted:

Bullerup private Børnehave, Mølledammen 12, 5320 Agedrup

Tidspunkt:

17.00 – 19.15

Afbud:

Søren

Senest valgt
2018
2021
2018
2020
2021
2020

2019
2021
2021

Dagsorden:
Pkt.
1.

Emne
Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Henrik
Referent: Lotte

2.

Godkendelse af referater – referat fra bestyrelsesmøde d. 8.
april og 22. april 2021.
Møde d. 8. april: Godkendt
Møde d. 22. april: Godkendelse udskydes til næste møde

3.

Orientering fra institutionens daglige leder
Karina ansat pr. 1/6-21 på Radisestuen. Alt er faldet på plads og
hun glæder sig til at starte. Hun har været på besøg, og der var
rigtig fin respons fra personalet.
Tue er startet i virksomhedspraktik. Han skal være i BpB i 4
uger i 21 timer om ugen placeret tirsdag, onsdag og torsdag.
Han er faldet godt til.

Deadline

Ansvarlig

CMC

Forløbet med læringsmiljøkonsulenten Michel er ved at være
slut. Han har i stor udstrækning set og observeret det samme,
som Michael og Christina ser. Personalet rykker ret godt fagligt
og har gjort det de sidste par måneder ift. at højne det
pædagogiske niveau. Michel har haft særlig fokus på bedre
trivsel for børnene, og hvad skal der til for at børnene får mere
medbestemmelse.
Der arbejdes videre med de ting, som allerede er sat i værk ift.
højnelse af den faglige kvalitet. Christina holder individuelle
møder/sparring med alle personaler ift. faglig og pædagogisk
udvikling.
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4.

Orientering fra medarbejderrepræsentanten
Udgår. Både medarbejderrepræsentanten og suppleanten er
syge.

HS

5.

Økonomi v/Henrik
Kort gennemgang af økonomien. Der er ikke sket de store
ændringer siden sidst. Det ser stadig fornuftigt ud.

HLHW

6.

Orientering og status på cykelbaneprojekt v/Maria M.
Søren (SLP) laver cykelbane og overdækning til cykler samt
fliser ved vuggestuen.

MKM

7.

Søgning af Fonde og Puljemidler v/Lotte
BpB har fået bevilliget 10.000 kr. fra Kompans ”play more”
pujle til etablering af en motorikbane på børnehavens
legeplads. Da udgifterne til redskaber og montage af
motorikbanen langt overstiger 10.000 kr. er det besluttet at
søge andre fonde og puljer, for at se om vi kan få samlet penge
nok ind til at etablere motorikbanen.
Vuggestuen ønsker sig desuden en ny turvogn og der er
ligeledes et ønske om nye cykler/mooncars til børnehaven.
Fondsudvalg bestående af Lotte, Maria T og Ann nedsat.
Udvalget mødes inden næste bestyrelsesmøde.
Udvalget ønsker at modtage en prioriteret liste fra
personalet/Christina med hvilke ting institutionen ønsker sig.

LBT

8.

Anerkendelse af personalet ifbm. Covid-19 indsats v/Henrik
Det er besluttet at personalet anerkendes med gavekort på
max. beløbet på 1.200-. kr. pr. person.
Inden næste møde undersøger Henrik, hvilke muligheder der
er.

HLHW

9.

Status på projekt Mølledammen 12 v/Henrik
Kort orientering om status på bygningernes tilstand og hvad
der er behov for ift. renovering af bygningerne.
Punktet tages op igen på et senere møde.

HLHW

10.

Eventuelt
Christina og Lotte orienterer om status på den nye
hjemmeside. Bestyrelsen fik forelagt hjemmesidens design,
som de fik mulighed for at kommentere på. Næste skridt er, at
vores rettelser implementeres på oplægget til hjemmesiden,
inden denne publiceres.

Alle

12.

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