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Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni 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) 2018 

Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt Lotte Bjerre Thygesen (LBT) 2019 

Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt Ann Grimstrup Nordholt (AGN) 2019 

Leder Christina Most Christensen (CMC)  

Souschef Michael Bonde-Littau (MBL)  

Medarbejderrep. Helle Schmidt (HS) 2019 

Suppleant – forældrevalgt   

 

Sted: Bullerup private Børnehave, Mølledammen 12, 5320 Agedrup 

Tidspunkt: 17.00-22.00 

Afbud: Søren Kristiansen (SK) 

 

Dagsorden: 

Pkt. Emne Deadline Ansvarlig 

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

 

  
 
 

2. Godkendelse af referat af møde d. 14. maj 2020:   
Referat godkendt. 
 

  

3. Orientering fra institutionens daglige leder (Christina) 
Har ikke noget - udover det der ellers er på dagsordenen. 
 

 CMC 

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

 HS 

5. Økonomi  
– gennemgang af seneste balance, samt kort redegørelse for 
økonomi på baggrund af Covid-19 tiltag. v/Henrik 
 
Udgår da der ikke er kommet økonomiopfølgning fra LDD. Henrik 
rundsender den, når den kommer. 
 

 HLHW 

6. Status på legeplads  
– legepladsen er ”næsten” helt færdig nu, Næstformanden giver en 
status v/Maria 
 
Legepladsen er næsten færdig. Faldunderlaget slår lidt revner, - 
men firmaet der har leveret det, har lovet at udbedre skaderne. 
Det forventes gjort medio juni.  Maria afventer tilbagemelding. 
Vedr. sandkassen: der er leveret rå sveller med skarpe kanter, som 
kan give splinter og som man kan slå sig på. 

 MKM 
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Kompan har erkendt, at det er deres ansvar og det skal udbedres 
for Kompans regning. 
 

7. Forældrearbejdsdag  
– Hvad skal der laves, hvordan ser tilmelding ud m.v. v/Lederen 
 
Myntes far har arrangeret at der kommer en brolægger og lægger 
fliser ved krybberne, på spiseplads og ved rampe på vuggestuens 
legeplads. Han kommer kl. 7 fredag morgen og kan blive til 18-19 
om aftenen. Han har en ekstra mand med, og de laver det de kan 
nå. Hans hjælp er gratis. 
Der er tilmeldt ca. 5 forældre. Maria Kommer ca. kl. 16 og 
organisere hvad der skal laves. Michael organiserer indtil Maria 
kommer. Der skal primært køres sand i den store sandkasse i bh. 
Der skal indkøbes græsfrø. 
 

 CMC og 
MKM 

8. Status på ny hjemmeside  
– Tilbage i Januar måned, blev det besluttet at igangsætte arbejde 
med en ny hjemmeside – status på hvornår den forventes i luften. 
v/Lotte 
 
Webdesigneren har lovet at gøre, hvad han kan for at have siden 
klar, inden han går på sommerferie ul. Juni. Han er tilbage igen ca. 
20/7, og i de mellemliggende uger, kan vi komme med rettelser og 
ændringer til siden, så han kan rette den til, når han kommer 
tilbage. Hjemmesiden forventes at vare klar til upload primo 
august – afhængig af hvor mange rettelser vi har. 
Christina og Lotte har snakket om, at det ikke behøver at være en 
fuldstændig ”fiks og færdig” side, der uploades, da vi bl.a. kan 
lægge tekst ind efterhånden som vi har det klar. Det er noget vi 
selv kan gøre. Design, layout, billeder mm. er på plads inden 
upload. 
 

 LBT 

9. Underskrivelse af justeret forretningsorden  
– på seneste møde besluttede bestyrelsen,at det skulle præciseres, 
hvordan beslutninger truffet på et møde, kan ændres mellem 
møder, samtpraksis herfor, ligesom spørgsmål om habilitet og 
virtuelle møder ønskes indskrevet v/Henrik 
 
Den rundsendte forretningsorden er godkendt og underskrives af 
bestyrelsen. 
 

 HLHW 

10. Tilbagemelding til forældre omkring børnenes hverdag  
– Hvad laver BpB’s børn egentlig i løbet af dagen, og hvordan kan 
det sikres, at forældrene får input fra deres børns dag, der gør det 
muligt at understøtte deres oplevelser m.v. v/Maria T. 
 
Maria efterlyser et nemt og let tilgængeligt system, som kunne 
gøre det nemt at tale med sit barn om hvad der er sket/lavet i 
løbet af dagen. 
Evt. tavler ved alle de små grupper. F.eks. noget personalet kan 
tage med rundt og skrive på der hvor børnene er.  

 MKT 
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Der er fortsat et issue omkring informationsniveauet og 
informationsflowet i BpB er – fra pædagoger til forældre. 
Færdiggørelse af informationsplan for institutionen er ikke helt på 
plads endnu. 
Ann foreslår at der kan hænges laminerede A3 ark op ved alle 
indgange, som personalet kan skrive på i løbet af dagen. Denne 
løsning kan fint fungere sammen med billeder i Facebook gruppen. 
 

11. Evaluering af Covid-19 på baggrund af spørgeskema til forældre 
og personale  
– besvarelserne fra de to spørgeskemaer gennemgås i detaljer, ud 
fra det fremsendte rådata – dertil en drøftelse af hele forløbet i 
bestyrelsen, på baggrund af tilbagemeldingerne. Ligeså 
fremlægges økonomi på de af tiltagene som bestyrelsen har 
besluttet at understøtte økonomisk tidligere og/eller som vi 
forventer staten/Kommunen betaler for i løbet af 2020. v/Henrik 
 
Overvejende positive tilkendegivelser, men også enkelte negative. 
Dog tegner forplejningsspørgsmålet et mere mudret billede. Det 
ser ud til at være en dårlig ide, at sløjfe forplejningen i vuggestuen. 
Maddagen i bh er nærmest splittet 50/50. Relativ positiv stemning 
for at fortsætte med at have eftermiddagsmad med selv fremover. 
 

 HLHW 

12. Beslutning omkring fortsættelse af Covid-19 tiltag på baggrund af 
drøftelserne af dagsordenens pkt. 11.  
– de tiltag der eventuelt skal besluttes noget om, fastlægges i 
forbindelse med pkt. 11 – der kan alene træffes beslutning af 
fortsættelse af tiltag der helt eller delvist har været iværksat som 
led i genåbningen af BpB pga. Covid-19 v/Henrik 
 
Efter lange drøftelser har bestyrelsen besluttet at arbejde videre 
med hvilke tiltag der kan fortsættes fremover.   
 
Bestyrelsen har besluttet, at børnene skal fortsætte med at  
medbringe formiddagsmad og eftermiddagsmad. 
 
Henrik laver en forældreorientering vedr. spørgeskema-
undersøgelsen.  
 

 HLHW 

13. Forberedelse af bestyrelsesvalg  
– der planlægges afholdelse af det udskudte bestyrelsesvalg til 
august, som udmeldt under nedlukningen. Det skal drøftes hvordan 
vi ønsker at reagere hvis Covid-19 gør at forsamlingsforbuddet 
fastholdes på 50 personer eller sættes ned igen. v/Henrik 
 
Hvis det er muligt ift. forsamlingsrestriktioner afholdes valget 25. 
august 2020 kl. 17.00 til 18.00 – der vil IKKE være børnepasning i 
BpB. 
Der vil være øl/vand til de fremmødte. 
Der vil komme yderligere information herom, når tidspunktet nærmer sig.  
 

 HLHW 

14. Eventuelt   
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Fortsat fokus på håndhygiejne. Der er nogle børn og forældre som 
ikke får vasket/sprittet hænder, når de ankommer til BpB. 
Det er vores fælles ansvar, at coronasmitten stoppes. Alle børn og 
voksne skal derfor vaske eller spritte hænder ved ankomst til BpB. 
 

15. Næste møde: 12. august 2020 (evalueringsmøde med personale 
og bestyrelse) kl. 17.00 + evt. bestyrelsesmøde efterfølgende 
Referat til godkendelse udsendes senest:  
Dagsorden for næste møde udsendes senest: 

  

 


