
Referat bestyrelsesmøde Gadevang Asyl 
 

12. januar 2023 – Teams møde, 17:00 – 19:00 

 

Til stede: Gitte, Claes, Børge, Johan, Gylli, Asger, Mikkel, Charlotte, Tippe 

Referent: Charlotte 

 

Agenda: 

1. Hvad sker der lige nu? 

Personale 

 Elva vender tilbage fra langtidssygdom 1. februar men stopper i asylet med udgangen af maj 

måned. 2023 

 Kim er fortsat langtidssygemeldt 

 Med afsæt i de mange langtidssygemeldinger og vores generelle rekrutteringsudfordringer i 

øvrigt, drøftede bestyrelsen forskellige tiltag til både at tydeliggøre konkret jobindhold og 

forventninger og sikre en bedre screening af kandidater til ledige stillinger. Claes, Gylli og 

Charlotte gennemgår seneste stillingsopslag og kommer med forslag til evt. justeringer af både 

indhold og proces 

 

Generel info 

 Gitte viderebragte Tak fra tanterne for deres (velfortjente) julegaver. Gittes egen julegave er 

strandet på julemandens kane et sted i snestormen men skulle efter sigende være på vej 😊 

 På trods af Kesser’s bortgang så dukkede Nissen alligevel op og sikrede en mindeværdig 

december 

 

2. Status på driftsaftale 

 4 ud af 6 selvejende institutioner i Hillerød har nu underskrevet oplæg til driftsaftale med 

Hillerød kommune; Asylet og Margrethevej er fortsat i forhandlinger; for Asylet drejer det sig 

om den af Hillerød ønskede pantsætning af vores bygninger til at dække nødvendige 

forbedringer over 200K. Vores argument er fortsat, at de nødvendige forbedringer skyldes 

misligholdt vedligeholdelsesforpligtelse fra Hillerøds side og således ikke kan berettige 

pantsætning for nuværende. Claes følger op overfor Nete. 

 Bygningsgennemgangen har afstedkommet en række anmærkninger (bl.a. manglende 

branddør og for høj kant ved udgangsdør i tilbygningen). Efter gennemgang med rådgiver og 

byggeansvarlig er opfattelsen, at alt er opført iht gældende lovgivning og i øvrigt er godkendt af 

kommunen. 

 Rune er i gang med en gennemgang af vores forsikringer mhp at klarlægge ansvar såfremt der 

opstår problemer ved udlån af bygninger uden bestyrelsesdeltagelse. Claes rykker Rune for 

tilbagemelding 

 

3. Afslutning af byggeøkonomi fra kommunen 

 Ifølge Hillerød kommune (Elsebeth) ender vores byggesag med et underskud på knap 59K. 

Samtidig betyder en beregningsfejl i refusion at vi har små 100K til overs på vores driftsbudget. 

Elsebeth har foreslået, at driftsoverskuddet anvendes til at dække underskud på byggesagen; 

bestyrelsen godkendte forslaget. 

 

4. Evt. indfasning af fjernvarme 

 Der foreligger ingen afklaring omkring fjernvarme til Gadevang førend tidligst april; punktet 

udskydes derfor til senere møde 



 

5. Storforældremøde/beretning, valg, afvikling af mødet, hvem deltager. 

 For at sikre tilstrækkelig tid til oplægget fra Rikke kortes agenda for storforældremødet ned til 

følgende 3 punkter: 

i. Formandens beretning – emner til dette punkt vil være Parkering på gruser, status på 

driftaftale, rekruttering og re-vival af Kesser’s hus 

ii. Valg til bestyrelsen – Mikkel og Asger er på valg og ønsker ikke genvalg; Johan vil gerne 

bytte suppleantplads ud med fuldt medlemskab; Charlotte er på valg og modtager 

genvalg såfrem der ikke er andre kandidater. Gitte prepper nye kandidater i 

vuggestuen og Gylli rækker ud til sportsdamerne 

iii. Indlæg fra Rikke – Rikke  

 Gitte spørger Peter Henning om han, i lighed med tidligere kan stå for valghandlingen 

 

6. Laura Tietgen Legat 

 Der skal findes nye bestyrelsesmedlemmer til erstatning for John Jensen, Brian Eberhardt og 

evt. Christel Kaaber ligesom struktur omkring legatet bør/skal justeres. Claes kommer med 

datoforslag for nødvendigt bestyrelsesmøde og clearer med Kirsten Jensen 

 

7. Hverdagen 

Tanter og børnenes hverdag 

 Tanter og børn er ved godt mod og der er en god tone på trods af travlhed 

 Hanne, vores nye køkkendame er startet. Maden er lidt er anderledes end tidligere,  men det er 

godt 

 Sara er i gang med et diplommodul ”Mentalisering af små børn” 

 Der er initieret et proces-pædagogisk projekt som skal hjælpe skolegruppen med at få 

fællesskabet til at virke 

 Vi har efter lang tid pga corona en ny studerende, Julie som er startet 1/12 og skal være her 6 

mdr.  

 Generelt er der rigtig god gang i den løbende faglige udvikling blandt tanterne 

 

Venteliste og børnetal 

 Vi har p.t. 18 børn på venteliste. Samlet børnetal er som følger: 

Vuggestue 26 børn 

Børnehave 51 børn 

Fritidshjem 54 børn 

Klub 18 børn 

I alt 149 børn 

 

8. Vigtige datoer 

 Storforældremøde 24/1 

 Nytårskur 3/2  

i. Afholdes i Asylet (husk invitation til nye bestyrelsesmedlemmer og påhæng) 

ii. Festudvalget består af Gylli, Mikkel og Claes 

 Sommerfest 17/6 

 

9. Eventuelt 

 BUPL har fremsat et lønønske på vegne af Gitte, som vi pt ingen muligheder har for at 

imødekomme. Vi har derfor opfordret BUPL til at opstarte dialog direkte med Hillerød 

kommune ift lønniveau for ledere. 


