Referat bestyrelsesmøde
30. april 2020 – 17.00-19.00

Til stede: Claes, Asger, Johan, Jesper, Mikkel, Charlotte, Gitte, Mette og Børge.
Referent: Børge
1. Hej til Sander
Velkommen til sander, ny afdelingsleder i Kessers Hus. Sander præsenterede sig selv. Og bestyrelsen
præsenterede sig for Sander. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde.

2. Kommentarer til sidste referat
Referatet blev godkendt
Gitte opfordrer til, at bestyrelsesmedlemmerne reagerer på udkast til referat få dage efter det er
udsendt, sådan at et godkendt referat kan lægges ud til forældrene så hurtigt som muligt efter
bestyrelsesmødet.
3. Covid-19, Hvad sker der lige nu?


Orientering fra Gitte

Gitte fortalte om hverdagen med de coronatiltag, der er indført. Det er gået godt. Der har været brug
for justeringer i perioden der er gået. Anbefalingerne i forhold til corona bliver taget alvorligt, men der
er meget øje for hensynet til børnene og den konduite det kræver. Samtidig har børnene været gode til
at tilpasse sig de ændrede forhold.
Der var megen ros fra bestyrelsen til personalet for den måde situationen er klaret på, og fuld
opbakning til de tiltag og løsninger personalet har fundet.
4. Udvidelse af Gadevang Asyl


Orientering fra Claes

De indkomne tilbud ligger over vores budget, og byggeriet har derfor ikke kunnet sættes igang.
Claes har sendt brev til dagtilbudschefen om vores behov for udvidelse af budgettet til nybygningen.
Sagen kommer på Børn, Familie og Ungeudvalgets møde den 6. maj 2020.
5. Hvem ejer Kessers Hus


Orientering fra Claes

Det har været Gadevag Asyls opfattelse, at Kessers Hus var ejet af Gadevang Asyl. I forbindelse med
byggesagen gjorde Hillerød Kommune opmærksom på, at de mente Kessers Hus var ejet af kommunen.
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Bestyrelsen har bedt om aktindsigt i forhold til byrådets beslutning om opførelse af Kessers Hus. På
baggrund af det modtagne referat fra byrådsmødet erkender bestyrelsen, at det er Hillerød Kommune,
der ejer Kessers hus, og at Gadevang Asyl benytter den kommunale bygning.
6. Status på driftsaftale


Intet nyt siden sidst

Bestyrelsen gennemgik status vedr. udformning af driftsaftale. Vi afventer nyt vedr. det fælles udspil fra
de selvejende daginstitutioner.
7. Laura Tietgen Legatet


Hvad gør vi, hvis byfesten aflyses?

Vedr. byfesten afventer vi nyt om de fremtidige corona-regler om afholdelse af arrangementer.
Vi afventer legatbestyrelsen beslutning om uddeling af legater i år med de ændrede vilkår på grund af
corona-situationen. Gitte kontakter formanden for legatbestyrelsen


Økonomi

Bestyrelsen bemyndiger Claes og Gitte til at undersøge optimale muligheder for anbringelse af legatets
formue.


Bogsalg

Nissetyven, salget har indbragt 7747 kr. i overskud og vi har ca. 50 bøger tilbage.

8. Evt.


Venteliste og indskrevne

Vuggestue indskrevne 18
Børnehave indskrevne 48
Venteliste til vuggestue og børnehave 33
Fritidshjem indskrevne 44
Fritidsklub indskrevne 55

Gadevang Asyl bestyrelse – referat – 30. april 2020

