
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 14. december, 2021 (afholdt digitalt via TEAMs) 

Tilstede: Gitte, Tine, Charlotte, Børge, Johan, Mikkel og Claes 

Fraværende: Gylli og Asger 

Referent: Claes 

 

Pkt. 1 IT/Telefoni i Kessers Hus 

Kim gennemgik udkast til ’norm’ vedr. anvendelse af mobiltelefoner mm. i Kessers Hus, 

hvilket blev drøftet i bestyrelsen. Generel ønsker bestyrelsen en åben og fornuftsbetonet 

tilgang til anvendelse af mobiltelefoner blandt ungerne med fokus på en fornuftig og sund 

anvendelse frem for regler og forbud. Bestyrelsen og medarbejderne i Kessers Hus har 

følgende bemærkninger til emnet: 

1. Anvendelse af mobiltelefoner opleves ikke i det daglig som væsentlig 

2. Vi ønsker læring og sund tilgang frem for forbud 

3. Vi kan følge anvendelse da den sker i det åbne (de unge gemmer sig ikke) og kan skride 

ind, hvis påkrævet 

4. Medarbejderne i Kassers Hus efterkommer (naturligvis) forældres specifikke ønsker vedr. 

deres eget barn og brugen af mobil mm., hvis den divergerer fra husets 

5. Udviklingen følges nøje 

6. Forældre til børn og unge i Kessers Hus inviteres snarest til et møde med fokus på sund 

og fornuftig anvendelse af mobiltelefoner mm. 

Pkt. 2 Rekruttering 

Vi oplever generelt stigende udfordringer med rekrutteringen af nye medarbejdere til Asylet. 

Dette såvel ift. til at tiltrække ansøgere, som ift. at tiltrække rigtige ansøgere. 

1. Vi har været i dialog med Hillerød Kommunes HR-afdelingen omkring vores 

rekrutteringsproces. Generelt er det vurderingen, at vores oplevelser er helt normale. 

Ansættelsesprocessen er ikke odiøs og annoncerne lever op til forventningerne. Det er et 

vanskeligt jobmarked. Det er aftalt, at repræsentanter fra HR deltager på et af de 

kommende (fysiske) ansættelsessamtale mhp. at give feedback også på den del. 

2. Transporten fra Hillerød Station til/fra Asylet/Gadevang opleves som udfordrende fra 

flere kandidater. Hvor muligt tilpasses arbejdstiden til bussen. Claes vil række ud til 

lokalrådet for at drøfte forskellige muligheder/alternativer, som måske/måske ikke kan 

sikre en mere smidig transport til/fra Gadevang. 

Pkt. 3 Hvad sker der lige nu?                

Covid-19 presser medarbejderne maksimalt og specielt de seneste uger har været særdeles 

udfordrende med mange hjemsendelser og karantæner. Vi, og specielt Gitte og de øvrige 

ledere i Asylet gør hvad de kan, for at skabe tryghed blandt medarbejderne, men det er 

stadig vanskeligere grundet udviklingen.  



Endnu engang har Asylet høstet uovertruffen ros på Kommunes uanmeldte tilsyn. Vi bliver 

flere gange fremhævet som et fantastisk sted for børn og voksne med meget høj faglighed og 

åbne rammer. Én af de absolut bedste institutioner i kommunen! 

Omkring økonomisk overblik blev denne skudt til hjørne, idet vi savner de sidste opgørelser 

fra kommunen. Claes og Gitte danner sig et overblik. 

Pkt. 4 Parkeringsplads/Handikap Parkering 

1. Vej og Park kigger på parkeringspladsen 16/12 

2. Der etableres handikapparkering foran Asylet (ved den nuværende parkering forbudt 

skilt) 

3. Hegn og udbedring af huller på grusseren efterlyses hos Kommunen – vi er i dialog  

Pkt. 5 Udvidelse af Gadevang Asyl 

Udvidelse er meget tæt på endelig afslutning – mangler de sidste regninger 

Pkt. 6 Status på driftsaftale  

Intet nyt. Dog besluttede bestyrelsen, at Børge vil kigge på et udkast til endelig aftale, som vi 

kan ’skubbe’ kommunen med. Dialogen er positiv og alle store knaster er forhandlet på 

plads.  

Pkt. 7 Hverdagen 

Covid fylder MEGET både blandt børn og medarbejdere. Ikke mindst ift. konstant nye 

restriktioner og stramninger, som ikke altid er koordineret til bunds. Ikke desto mindre får vi 

julehygget med ungerne og får i størst muligt omfang holdt juletraditionerne i hævd, selvom 

det er udfordrende. 

Nuværende børnetal: 

Vuggestuerne: 29 børn, Børnehaven: 49 børn, Fritidshjem: 53 børn, Fritidsklub: 41 børn 

Venteliste 13 børn. 

Pkt. 8 Honorering  

En enig bestyrelse besluttede at tildele Gitte Nielsen en kontant engangsbonus for endnu en 

fantastisk indsats i et særdeles udfordrende 2021 med såvel udvidelse som covid og fortsatte 

restriktioner! (Gitte deltog ikke i denne del af mødet) 

Pkt. 9 Vigtige datoer/Storforældremøde   

Der inviteres til storforældremøde den 25. januar 2022, i Kessers Hus, såfremt 

restriktionerne tillader det. Egentlige invitationer fremsendes via Facebook. 

Pkt. 10    Diverse 

En mulig udvidelse af bestyrelsens medlemmer blev drøftet. Gitte og Claes undersøger om 

det overhovedet er muligt ift. vedtægterne. 

 



 


