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Referat af bestyrelsesmøde d. 7. september 2021 
 

Deltagere Navn Senest valgt 

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

Næstformand Maria Krogh Mortensen (MKM) 2021 

Bestyrelsesmedlem og stifter Søren Kristiansen (SK) 2018 

Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt Maria Thulesen Koordt (MTK) 2020 

Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt Lotte Bjerre Thygesen (LBT) 2021 

Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt Ann Grimstrup Nordholt (AGN) 2020 

Leder Christina Most Christensen (CMC)  

Souschef Michael Bonde-Littau (MBL)  

Medarbejderrep. Helle Schmidt (HS) 2019 

Suppleant – forældrevalgt Anne L. Christiansen (ALC) 2021 

Suppleant – forældrevalgt Maiken H. Madsen (MHM) 2021 

 

Sted: Bullerup private Børnehave, Mølledammen 12, 5320 Agedrup 

Tidspunkt: 17.45 – 20.00 

Afbud: Christina, Maria M., Maiken, Søren 

  

Dagsorden: 

Pkt. Emne Deadline Ansvarlig 

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

 

  
 
 

2. Godkendelse af referater – referat fra bestyrelsesmøde d. 10. 
juni 2021.    
Møde d. 10. juni: Godkendt 
 

  

3. Orientering fra institutionens daglige leder 
Vedr. medhjælperstillingen (20 timer) på fodstudsestuen: 
Ansættelsesprocessen er i gang.  
Ansættelsessamtaler d. 23/9 fra kl. 15.45.  
Mulighed for gennemlæsning af ansøgninger d. 21/9. 
 
Camilla nyansat i vuggestuen. Hun har fået en god opstart og er 
”gået lige ind i det”. 
 
Der er ansat 3 nye tilkaldevikarer – Laura, Ida og Lisbeth. Der er 
én øvrig i spil. 
 
Motionsdag for personalet er afviklet. Der er et ønske om, at 
gøre det til en tradition. – Gerne med hjælp fra bestyrelsen. 
 
Arrangementer genoptages – som ”før corona”. Det betyder, at 
bl.a. nedenstående arrangementer forventes afholdt henover 
efteråret/vinteren:  

 MBL 
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- Informationsmøde d. 21/9 for forældrene på 
Møllekroen. 

- Forældremøder på stuerne 
- Forældrekaffe 
- Lanterne/Julefest 

 

4. Orientering fra medarbejderrepræsentanten 
Har ikke så meget udover et udtalt krav om, at sikkerheden 
ifm. renovering af institutionens bygninger mv. bare SKAL være 
i orden.  

Kravet udspringer (udover sund fornuft 😉) af, at ifm. 
forberedelse til overdækning ved den nye/opdaterede 
cykelbane oplevede personalet, at entreprenøren har støbt 
fundamenter med ”stolpe-sko”/vinkelbeslag strittende op ad 
jorden, hvilket naturligvis er farligt i et område, hvor børnene 
leger og færdes. Personalet har selv løst udfordringen, så 
”stolpe-skoene” ikke længere er til fare for børnene.   
 

 HS 

5. Status på Hjemmesiden - v/Lotte 
Samarbejdet med den valgte hjemmesideleverandør er opsagt. 
Der er i stedet indgået en aftale med LDD om at lave vores nye 
hjemmeside. De har en medarbejder, der har stor erfaring i at 
lave hjemmesider til institutioner, og som forstår, hvad vores 
behov er, og som kan yde relevant sparring i processen. 
Den nye hejmmeside kommer til at indeholde et 
”forældreintra”-modul. 
Den nye hjemmeside forventes at være i luften i løbet af 
ganske kort tid. 
 

 LBT 

6. Status fra Fondsudvalget - v/udvalget  
Intet nyt siden sidst. 
 

 LBT 

7. Invitationsskrivelse til infomøde - v/Henrik  
Henrik sender skrivelsen til Michael senest d. 8/9 og Michael 
sørger for at det bliver sendt til forældrene. Seneste tilmelding 
d. 14/9-21. 
Mødet afholdes d. 21/9-21 på Møllekroen. 

 

 
 

HLHW 

8. Bestyrelsens arbejde ifbm. Byggeri – klargøring til ”ny 

institution” - v/Henrik 
Der skal nedsættes diverse udvalg ifm. idriftsættelse af 
renoveret/udbygget institution. 
Bestyrelsen opfordres til at overveje, hvilke områder de kunne 
tænke sig at beskæftige sig med ifm. 
renoveringen/ombygningen. 

 

 HLHW 

9. 
 

Økonomi – v/Henrik  
Økonomien er gennemgået.  
Det ser fortsat fornuftigt ud. 

 

 HLHW 

 Bestyrelseskursus d. 2. november 2021 - v/Henrik   HLHW 
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 Ann, Anne og Maiken, som ikke tidligere har været afsted 
tilbydes kurset. 
 

11.  Orientering og status på cykelbaneprojekt – v/Henrik 
Maria har udsendt orientering pr. mail. 
 

 HLHW 

12. Eventuelt  
Der er ikke noget til dette punkt. 
 

 Alle 

13. Næste møde:  7. oktober 2021 kl. 17.00 
Referat til godkendelse udsendes senest:  
Dagsorden for næste møde udsendes senest: 

  

 

 


