Referat af bestyrelsesmøde i Asylet, 27/10 2020
Til stede: Børge, Gitte, Mikkel, Claes, Johan, Asger
Referent: Johan
1. Hvad sker der lige nu?


Personale, orientering fra Gitte & Claes
Mette har sagt op og stopper ved månedens udgang.

Claes og Børge har i samarbejde med Gitte fulgt op på forlydender om dårlig stemning blandt
tanterne. Der er afholdt personalemøder med og uden tilstedeværelsen af ledelsen og Gitte har
haft samtaler med tanterne enkeltvis. Stemningen vurderes at være i bedring, men arbejdet
med at forbedre den interne kommunikation fortsætter med inddragelse af ekstern bistand.


Covid-19, status fra Gitte
Der er lejet et nyt telt med gulv og mulighed for varme. Der bliver installeret udendørs CE-stik i
næste uge til brug for varmesystemet. Kommunen har givet tilladelse til at føre varmt vand ud
til udendørs håndvaske ved slusens legeplads hvis Asylet selv afholder udgiften. Der kan ikke
opsættes gennemløbsvandvarmer ved Kessers hus, så der vil fortsat kun være koldt vand.
Retningslinjen er fortsat at alle børn og voksne vasker hænder ved ankomst, men der opsættes
spritdispensere til supplerende brug for voksne.

Børnene i slusen og børnehaven skal have en stor taske til alt overtøj, der skal tages med hjem
dagligt. Dette har lettet hverdagen betydeligt for personalet men nogle forældre har udtrykt at
det er besværligt at håndtere, specielt med flere børn i institutionen.


Andet fra ledelsen, status fra Gitte
Det er et lovkrav at alle kommunale institutioners hjemmesider skal være såkaldt ”webtilgængelige”. Det er uklart i hvilken grad Asylets hjemmeside i dag lever op til dette.
Kommunen stiller en løsning til rådighed gennem Aula, som vi dels er forpligtiget til at være
tilgængelig på, men som også burde leve op til kravet om web-tilgængelighed. Den løsning
giver dog meget begrænsede muligheder. Derfor undersøger bestyrelsen hvorvidt Asylets
eksisterende hjemmeside kan gøres web-tilgængelig, således at Aula kan bruges i det omfang
kommunen kræver det, men der i øvrigt kan henvises til Asylets hjemmeside.
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Økonomi, status
Det reviderede budget viser et samlet resultat for året på DKK 1.981,- omend der må imødeses
en mindre overskridelse når årsregnskabet gøres endeligt op pga køb af materialer,
coronatilpasning mv.

2. Udvidelse af Gadevang Asyl
Bestyrelsen beslutter at vi opsiger lånet i realkredit Danmark. Claes sørger for dette. Det
betyder at lånet hos realkredit Danmark opsiges hurtigst muligt.
3. Status på driftsaftale
 Status fra Claes
Hillerøds 6 selvejende daginstitutioner afventer fortsat svar på den samlede henvendelse der er
sendt til forvaltningen, jf. referat af bestyrelsesmødet 10/9 2020
4. Laura Tietgen Legatet
 Status fra Gitte
Kirsten Jensen er indtrådt i bestyrelsen og der er taget initiativ til at udfærdige en video der skal
øge kendskabet til legatet og tiltrække flere indstillinger.
5. Hverdagen
 Tanternes dag
Er stadig meget præget af corona og Gitte fortsætter med at prioritere ressourcer til
vikardækning så ingen tanter er alene i et område. Tina er blevet valgt til ny AMR og der vælges
en ny personalerepræsentant til bestyrelsen snarest.


Børnenes dag
Hvor der tidligere har været meget fokus på det positive begynder børnene begynder at mærke
de negative konsekvenser af at være inddelt i små grupper pga. corona. Specielt ifbm.
oprykninger til andre grupper kan der opstå situationer hvor børn føler at de mangler
legerelationer indenfor deres egen gruppe.



Ventelisten
Der er pt 17 børn indskrevet i slusen, 44 i børnehaven, 40 i fritidshjem og 57 i fritidsklub.
Selvom der er optaget børn svarende til opstart frem til februar måned er der stadig 35 på
venteliste.

6. Evt.
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