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Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 15. april 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: 19.00-21.30 

Afbud: Søren Kristiansen 

 

Dagsorden: 

Pkt. Emne Deadline Ansvarlig 

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

 

  
 
 

2. Godkendelse af referat af møde d. 2. april 2020:   
Godkendt 
 

  

3. Drøftelse af scenarier for genåbning d. 20 april 2020 jf. 
regeringsbeslutning og Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 
Ledelsen fremlægger et antal scenarier for, hvordan BpB kan 
genåbne og samtidigt overholde myndighedernes retningslinjer. 
Særligt de forventede økonomiske konsekvenser er afgørende for 
drøftelsen. 
Til genåbningen i uge 17 er der tilmeldt 8 vuggestuebørn, 12 
Radisebørn og 12 Fodtudsebørn. 
4 store vuggestuebørn bliver en udegruppe. I børnehaven bliver 
der på hver stue 6 børn inde og 6 børn ude. Der skiftes til middag. 
Der skal ikke anvendes vikarer i uge 17, medmindre der kommer 
en sygemelding. 
Der vil være fokus på børnenes trivsel ift. åbningstider og 
pasningstilbud. 
For den kommende periode vil der blive lavet tilpasninger ift. 
hvordan det går i uge 17. 
Der er blev gennemgået en liste over ”den nye hverdag”. 
Økonomi: 
Leje af toiletvogn ved Multihuset 
Indhegning af legeplads 
Indkøb af nyt køleskab 
Rengøring bliver ca. det dobbelte 
Diverse: sprit, dispensere mv. 

 CMC 
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4. Beslutning omkring genåbning  
– på baggrund af drøftelsen under punkt 3, træffer 
bestyrelsen beslutning omkring genåbning. 
Det er besluttet at der indtil videre er fuld egenforplejning i både 
vuggestuen og børnehaven. 
Tilmelding til pasning i uge 18, skal ske senest tirsdag i uge 17 kl. 
12. 
Der lægges en besked på FB om, at der kommer en mail til alle 
forældre. 
 

  

5. Eventuelt 
Næstformanden redegør for status på legepladsen som forventes 
igangsat i løbet af den kommende uge. Redskaber er på vej. 
 

  

11. Næste møde:  
Referat til godkendelse udsendes senest:  
Dagsorden for næste møde udsendes senest: 14. maj 2020 

  

 


