
 

 

Referat, bestyrelsesmøde 12/1 2021 
Til stede: Gitte, Tina, Kim, Børge, Charlotte, Asger, Claes, Jesper, Mikkel 

Referent: Johan 

1. Hvad sker der lige nu? 

 Status fra Kessers hus (Kim):  

- Aktivitetsniveau har været højt op til jul bl.a. pga. mange værksteder. Forventes at normaliseres 

fremover. 

- Indsats ifht. GUK så ud til at virke indtil nedlukning: Fint fremmøde og god stemning. Godt fremmøde i 

mini-GUK tegner også godt for næste GUK-hold. 

- For meget ”kødrand” ved computeren er blevet adresseret ved at tildele børn computerdage, herunder 

samle pigerne på én dag. 

- Nye tanter i Kessers har svært ved at lære forældre (og kultur) ordentligt at kende pga aflevering og 

hentning udendørs. 

- Ny facebook og instagram-profil ”kessers hus” bruges fremover, da adgangen til gammel gruppe er lukket 

 Personale (Gitte) 

- Kompetencedag om psykisk arbejdsmiljø afhold i november med ekstern konsulent har umiddelbart 

været en succes. Opfølgning planlagt til januar men udskudt på ubestemt tid pga. covid. 

- Hillerød kommune har desuden udskudt alt trivselsarbejde og kompetenceudvikling på ubestemt tid. 

 Covid-19 (Gitte) 

- Nye restriktioner betyder primært mindre grupper i det daglige. Mange forældre holder børn hjemme så 

personalemæssigt kan vi godt følge med. 

- En 4.-klasseselev har været i Kessers efter at været blevet smittet (men før testning og symptomer). Dette 

har fået nogle forældre til at stille spørgsmålstegn ved om 4.-klasseselever skal have mulighed for at 

komme i Kessers eftersom de ikke længere går på Gadevang skole. Bestyrelsen støtter ledelsen i at 

myndighedernes retningslinjer som hidtil følges, også når skoleeleverne kommer tilbage i skole. Det vil 

sige at 4.-klasseselever tilbydes pasning og så vidt muligt holdes adskilt fra øvrige klasser. 

 Andet fra ledelsen, status fra Gitte 

- Fremover holder Asylet sommerlukket i både uge 29 og uge 30 efter henstilling fra Hillerød kommune. 

Bestyrelsen finder ikke anledning til at ændre yderligere i lukkedagene. 

- Nogle forældre i nissegruppen har oplevet at det var svært at få kontakt til en tante efter kl 9, fordi 

grupperne der er på loftet. Der er omdelt sedler og sat et opslag op med telefonnummer for at lette 

kontakten fremover. 

- Børn i Kessers er stadig ikke oprettet i Aula fordi de allerede er registreret under Hillerødholmsskolen og 

Hillerød kommune ikke har været i stand til at tildele børnene to institutioner. Kommunen arbejder på 

sagen. 

 Økonomi, status 

- 2020 gav et driftoverskud på kr 131.000 primært fordi ekstraudgifter ifbm. covid er blevet dækket til 

fulde. Da vi ikke turde regne med at det ville være tilfældet er der sparet på f.eks. materialeindkøb and 

andre variable poster. I løbet af januar skal der gøres rede for baggrunden for overskuden og ansøges om 

at få overskudet overført til 2021. 

 

2. Udvidelse af Gadevang Asyl (Claes) 



 

 

- Hovedentreprisekontrakt er udfærdiget. Claes undersøger muligheden for at få den gennemlæst af en 

sagkyndig før den underskrives. 

- Planen er fortsat at første spadestik tages ultimo februar og at bygningen overtrages ultimo juni, dog med 

forbehold i kontrakten for restriktioner vedr. covid.  

3. Status på driftsaftale (Claes) 
- Intet at berette; afventer fortsat svar fra kommunen 

4. Storforældremøde 
 Afvikling 

- Mødes udskydes indtil myndighedernes restriktioner tillader at det kan afholdes fysisk 

- Der skal afholdes valg inden udgangen af januar jf. Asylets vedtægter. Valget afholdes ved fremmøde i 

Asylet. Én stemmeseddel pr barn udleveres, udfyldes og afleveres i en stemmeurne. Tanterne fører 

protokol over udleverede stemmesedler. 
 Kandidater til bestyrelsen 

- Endnu har ingen kandidater meldt sig 

5. Laura Tietgen Legatet 
 Status fra Gitte 

- Benjamin, Kim og børnene i Kessers har lavet en video for at skaffe egnede indstillinger til legatet. 

6. Hverdagen (Tina) 
 Tanternes dag 

- Stemningen blandt tanterne er god og temadagen har virket efter hensigten 
 Børnenes dag 

- Børnene trives på trods af restriktionerne 

- Nye gynger er ved at blive opsat 
 Ventelisten 

- 38 børn på venteliste (eksklusive hele forårets optag men inkl. eventuelle tidlige optag ifbm. den nye 

bygning) 

- Når fundamentet er støbt tør vi tro på tidsplanen for byggeriet og begynder så småt at optage flere børn 

- Indskrevne: 

 Vuggestue: 17 

 Børnehave: 46 

 Fritidshjem: 39 

 Ungdomsklub: 48 
  
7. Diverse 

 


