
Gadevang Asyl bestyrelse – dagsorden – 8. marts 2022 
 

Referat bestyrelsesmøde 

8. marts – 17.00-19.30 

Referent: Gylli 

Til stede:  Gitte, Mikkel, Børge, Charlotte, Claes, Gylli 

Fraværende:  Johan, Asger; Lene, Tippe 

Agenda: 

1. Hvad sker der lige nu? 

 Personale, orientering fra Gitte & Claes 

i. Personalegruppen er brugte og slidte ovenpå de sidste 2 år med COVID, restriktioner og 

sygdom. Der har været en erhvervspsykolog i Asylet med inspiration til at løfte 

personalegruppen igen. Overordnet konklusion fra det møde er at fastholde 

basisaktivitet samt stabilitet indtil sommerferien. 

 Covid-19, status fra Gitte 

i. Stort set alle medarbejdere har været syge med COVID-19 nu.  

 Økonomi, status 

i. Budget 2021 med overskud +2000 kr. 

2. Dialogmøde: opfølgning på Børges tanke om at invitere til et møde med de selvejende og politikkerne 

 Vi vil gerne invitere det nye Børne, Familie og Ungeudvalg samt forvaltningen til et møde i 

Asylet, for at lære os at kende og vice versa. Gitte laver invitation. 

3. Fraværspolitik og lønpolitik i Asylet (diskussion) 

 Der findes ikke en lønpolitik i Asylet. Gitte kunne godt tænke sig et råderum i form af særlige 

tillæg i forbindelse med lønforhandling. Diskussion om for, imod, regler osv. Vi aftaler at lægge 

hovederne i blød og tage emnet op til næste BM. 

4. Rekruttering, opdatering 

 Der har været kontakt til Hillerød kommune, HR, for at få gennemset proces vedr. rekruttering, 

annoncering, samtale osv. Der har endnu ikke været deltagelse fra HR side til samtale, da der 

ikke har været en oplagt mulighed. 

5. Afslutning af byggeprojekt (udvidelse)  

 Byggeprojektet kan nu afsluttes. Personalet er rigtigt glade for bygningen. Budgettet afsluttet 

med at gå i nul, da der bruges 17.143 kr til rep. af lågen og etablering af flisegang til børnenes 

cykler. 
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6. Status på driftsaftale 

i. Vi nedsætter en arbejdsgruppe, som er Gitte, Børge og Claes. Flere er velkomne. De 

mødes onsdag d. 16.3. kl. 8. Nogle beslutninger skal dog tages i bestyrelsesregi – dette 

kan gøres på mail/videoopkald. 

 Status fra Børge 

i. Børge har lavet et flot udkast til revision af kommunens udkast på driftsaftalen. Dette 

arbejdes der videre med til ovenstående møde. 

7. Opdatering på Laura Tietgen Legatet 

 Gitte indkalder til næste møde. 

8. Hverdagen 

 Tanternes dag 

i. Trods efterslæb fra COVID, så har tanterne godt humør i hverdagen. 

 Børnenes dag 

i. Børnene har det godt. Det er ikke Gittes indtryk, at børnene generelt har ladet sig 

mærke af tanternes pressede situation. Naturligvis var januar ikke sjov, hvor 

vuggestuens tanter var lagt ned af sygdom. 

 Venteliste 

i. Der står aktuelt 13. 

 Børnetal 

i. Vuggestue 28 

ii. Børnehave 55 

iii. Fritidshjem 52 

iv. Fritidsklub 37 

9. Vigtige datoer 

 Storforældremøde d. 22. marts 2022 kl. 19-21 

 Forældrearbejdsdag (udendørs/legepladsen) d. 23. april 2022 

 Gadevang byfest d. 25. juni 2022 

10. Diverse 

 Planlægning af de næste bestyrelsesmøder 

i. 2. juni kl. 17-19(30) 

ii. 29. august kl. 17-19(30) 

iii. 27. oktober kl. 17-19(30) 

 


