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Referat af bestyrelsesmøde d. 13. januar 2022
Deltagere
Bestyrelsesformand og stifter
Næstformand
Bestyrelsesmedlem og stifter
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt
Leder
Souschef
Medarbejderrep.
Suppleant – forældrevalgt
Suppleant – forældrevalgt

Sted:

Virtuelt

Tidspunkt:

17.00 – 18.35

Afbud:

Søren, Christina, Ann

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)

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. 14.
december 2021 og d. 20. december 2021.
Møde d. 14. december: referat godkendt
Møde d. 20. december: referat godkendt

3.

Orientering fra institutionens daglige leder
Orientering vedr. covid smitte, som BpB er ramt af i øjeblikket:
Der er smittede personaler, børn og forældre.
Der er færre børn i huset, specielt i ydertimerne om
eftermiddagen. Det betyder, at timerne indtil videre har kunne
dækkes med vikarer og fleksible medarbejdere.
Flere sygemeldinger blandt personalet vil dog kunne give
problemer. Ledelsen har derfor fået mandat til at indskrænke
åbningstiden, hvis det bliver nødvendigt.
Pga. den nuværende covid smitte blandt personalet udskydes
planlagt kursusaktivitet (formentlig til marts). – Det drejer sig
om: ”Fri for mobberi” og førstehjælpskursus.

Deadline

Ansvarlig

MBL

Der kommer tilsyn – formentlig til marts. Der skal deltage en
repræsentant fra bestyrelsen. Der bliver orienteret nærmere
om det senere.
4.

Orientering fra medarbejderrepræsentanten

HS
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På trods af situationen med covid smitte blandt personalet, er
fornemmelsen at bemandingen egentlig er ok lige pt. MEN
personalet synes, at det er hårdt at stå i front og være blandt
mange børn, forældre og kollegaer nu hvor corona smitten
florerer i institutionen.
5.

Pladsanvisning v/Christina
Udgår. Der er orienteret om punktet under pkt. 3.

CMC

6.

Orientering og Drøftelse af sag (lukket punkt) - v/Maria M
Der føres ikke offentligt referat af lukkede punkter.

MKM

7.

Fondsansøgninger - v/Ann
Punktet udgår.

AGN

8.

Eventuelt – v/alle

Alle
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