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Kære forældre     25 januar 2021                                                                    

Aula:       
Det ser ud til, at I alle har været rigtig gode til, at få oprettet jer på Aula. Tak for det. 

Der er stadig nogen der mangler, at få lagt et billede på af børnene. Det er rigtig rart, både fordi 

børnene blive glade for det, men det er også rart for tanterne og andre forældre. 

 

Storforældremødet d. 26 januar 2021 aflyst: 
Som I kunne læse i sidste nyhedsbrev er storforældremødet aflyst. Bestyrelsen har besluttet, at de 

holder et arrangement, når vi igen må være sammen uden restriktioner. 

 

Valg til bestyrelsen: 
Ifølge Asylets vedtægter skal valget til bestyrelsen dog holdes. I sidste nyhedsbrev var der en 

oversigt over, hvem der var på valg fra bestyrelsen, og en opfordring til at stille op til valget. 

Den opfordring tog Gylli Mola på sig. Gylli er mor til Frigga i 2g, Theo i skolegruppen og Nora MY i 

Slusen.  

Ligeledes stillede Charlotte Bertram, og formand Claes Braagaard op til genvalg. 

 

Da der ikke var andre kandidater, blev de således genvalgt uden, at vi behøves en valghandling. 

Tillykke alle tre med valget Vi glæder os til samarbejdet. 

På den nedenstående oversigt kan I se bestyrelsens sammensætning efter valget. 

 

Bestyrelsesvalg Gadevang asyl 2021: 

 

Asylet lukket i uge 29 og 30: 
I forbindelse med, at kommunen har vedtaget budgettet for 2021, har de vedtaget at 

daginstitutioner fremover skal lukkes både i uge 29 og 30. Uge 29 har gennem mange år været en 

lukkeuge, og uge 30 har klart været en uge, med et fremmøde fra ganske få børn.  

Byrådet har derfor besluttet, at der ved at lukke i uge 30, kan skabes en lille opnormering i 

dagligdagen i institutionerne ved, at fastholde pengene der spares i institutionernes budget. Det 

betyder altså, at Asylet fremover er lukket både i uge 29 og 30.  

Vi vil lidt senere her i starten af det nye år, modtage mere information om dette fra Hillerød 

kommune. Men bestyrelsen tænker, at der måske er nogen, der allerede er i gang med 

ferieplanlægningen, og at det derfor vil være rart allerede nu, at have den viden. Derfor denne 

information. 

 

Gitte 

 Valgt 
første gang 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Gylli 2021 MEF1  Valgt 

Børge 2015 MEF2  Valgt På 
valg 

 

Asger 2019 MF1  Valgt 
 

På 
valg 

 

Claes 
Formand 

2017 MF2  Valgt 

Mikkel 2019 MF3  Valgt På 
valg 

 

Medlemmer uden 
stemmeret 

 

Medlemmer Tina 
(personalerep) 
 

2020 MM  Valgt 

Johan 2020 S1   Valgt På valg 

Charlotte 2011 S2   Valgt På valg 


