
 

 

Referat bestyrelsesmøde 19.04.21 
 

Tilstede: Claes, Johan, Gylli, Asger, Børge, Tina, Gitte. 

Afbud: Charlotte, Mikkel ? 

 

Hvad sker der lige nu? 
- Personale (orientering fra Gitte) 

o Corona-restriktioner er begyndt at tære alvorligt på personalet, men de klarer det rigtigt godt og 

stemningen er overordnet god. 

o Ledelsen har konfereret med erhvervspsykolog og er opmærksom på signaler fra personalet 

o Personalegruppen arbejder på at planlægge et socialt arrangement når restriktionerne ophæves 

- COVID-19 

o Bestyrelsen bemærker med stor glæde at sidste måneds udbrud blev håndteret meget effektivt, 

men uden at der blev dårlig stemning. Gitte har haft en positiv oplevelse af at personale såvel som 

forældre har taget udmeldinger meget alvorligt og samtidig meget pænt. 

o En forældre har søgt agtindsigt i kommunens behandling af persondata ifbm. smittehåndteringen 

og Gitte har i den forbindelse oplyst hvordan det har været grebet an i Asylet 

- Hjemmeside og webtilgængelighed 

o Kim arbejder fortsat på at få sat en ny hjemmeside op under Aula-systemet 

- Kessers hus og Aula 

o Bolden ligger hos kommunen som endnu ikke har haft held til at løse problemet. Kommunen skal 

have afklaret med KMD hvorvidt de skal oprette et nyt såkaldt ”p-nummer” for asylet eller ej. Gitte 

modtager jævnlige opdateringer fra kommunens folk og har indtryk af at der arbejdes aktivt på 

sagen uden det dog fører til nævneværdige fremskridt. Claes tager et kig på korrespondancen og 

retter om nødvendigt henvendelse til kommunen. 

- Økonomi 

o Kommunen har tilbageholdt en tredjedel af sidste års overskud som oplyst af Gitte pr email. Det er 

tilsyneladende i modstrid med den gældende driftsaftale. 

o Der er ikke sat penge af til opstart i den nye bygning. Vi afventer et udspil fra Rikke Terkelsen 

vedrørende et etableringsbudget. 

Udvidelsen af Gadevang Asyl 
- Byggeriet er i gang og går indtil videre planmæssigt. Der har været en enkelt mindre uforudset udgift pga. 

en gasledning der skulle flyttes. 

- Pga. en fejlopmåling er fundamentet blevet 40 cm for kort, hvilket koster et mindre areal af grupperummet. 

Resultatet bliver at arealet modsvarer 16 børn i stedet for 17. Efter samråd med Claes har Gitte accepteret 

fejlen for at undgå en forsinkelse af byggeriet. 

- Indkøring kommer til at blive relativt intens med nye børn i begge vuggestuegrupper hver uge over en 

periode på ca 1½ måned. 

Status på driftsaftale 
- Stadig intet nyt fra kommunen. Børge kontakter Camila fra Georgs Æske og sikrer sig at der fortsat er åbne 

kanaler til Bente. 

Laura Tietgen legat 
- Videoen distribueres snarligt 

- Legatet uddeles uanset om sommerfesten afholdes eller ej 

Hverdagen 
- Tanter og børn er glade men trætte af fortsat ikke at kunne lege på tværs af grupper 

- Venteliste:  

o 37 børn 

- Indskrevne: 



 

 

o 15 i vuggestue 

o 54 i børnehave 

o 42 i fritidshjem 

o 48 i klub 

o 19 børn i den kommende børnehaveklasse 

Evt. 
- Claes, Gitte og evt. Johan deltager i dialogmøde med kommunen angående stigende børnetal i kommunen 

- Gitte har modtaget en klage fra et forældrepar hvis barn har været ked af at komme i børnehaven. I 

samarbejde med forældrene er der blevet arbejdet på situationen der er forbedret betydeligt. Samarbejdet 

har foregået tilfredsstillende for alle involverede parter. 

- Kommunens varslede tilsyn er blevet afholdt uden anmærkninger. Tværtimod roste den tilsynsførende 

ledelsen herunder håndteringen af corona. 

- Rankeskovvej er blevet lappet efter Gittes henvendelse til kommunen 

- Der skal muligvis ansøges om penge til etablering af parkeringspladser på grusbanen. Børge og Claes 

kigger på begrundelsen for den tidligere afviste ansøgning og formulerer en genansøgning. Gitte 

undersøger fristen for anlægsønsker for 2022. 

- Udskydelse af overgang til Kessers hus for skolegruppe: Skolegruppen må stadig ikke blandes med 

børnene i Kessers hus, så overgangen er udskudt til start juni. 

- Vigtige datoer: 

o Sommerfest 26/6 

o Stor-forældremøde: Ingen dato men forsøges afholdt i forsommeren hvis muligt under restriktioner 

o Arbejdsdag: Forsøges afholdt snarest, sandsynligvis fordelt på to dage i det omfang restriktionerne 

tillader det. 

o Næste bestyrelsesmøde: 31/5 kl 17:15 


