
 
 

Referat bestyrelsesmøde 

30. august – 17.30-19.30 

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

Referent: Johan 

 

Agenda: 

1. Hvad sker der lige nu? 

 Personale, orientering fra Gitte & Claes 

i. Gitte orienterer omkring langtidssygemeldte. 

1. Freja stopper i Asylet med udgangen af oktober måned, Hanne (udd. kok) er 

blevet ansat i vuggestuekøkkenet og tiltræder 1/10. 

2. Kim er fortsat sygemeldt, Anders ansat begivenhedsbestemt som 

afdelingsleder 

3. Lene er fortsat sygemeldt, Michelle ansat begivenhedsbestemt 

ii. God stemning i personalegruppen i øvrigt 

 Økonomi, status 

i. Økonomien er påvirket af mange sygemeldinger. Gitte har ikke et fuldt overblik pt., 

men følger op med Claes løbende. 

 Øvrigt: 

i. Brugertilfredshedsundersøgelse giver ikke umiddelbart anledning til diskussion. Asylet 

ligger  over gennemsnit for både kommunen og landet på størstedelen af parameterne. 

ii. I anledning af Kessers død har Gitte på vegne Asylet sendt 1000 kr til Colitis-Crohn 

Foreningen. Bestyrelsen bakker enstemmigt op om donationen.  

iii. Børnetal: 

Vuggestue 27 

Børnehave 47 

Fritidshjem 54 

Fritidsklub 42 

Total 170 

 



 
 

2. Forbedringsplan 

 I anledning af den styrkede læreplan har Gitte i samarbejde med personalegruppen udarbejdet 

en såkaldt ”forbedringsplan”, dvs. en plan for hvordan personalet fortsat skal arbejde med og 

forbedre udmøntningen af læreplanen. Forbedringsplanen blev gennemgået og godkendt af 

bestyrelsen. 

3. Status på driftsaftale. På nuværende tidspunkt er der følgende udeståender: 

 Bygningsvedligehold: Kommunen foreslår at forbedringer over 200.000,- DKK udføres mod pant 

i bygningerne. Vi argumenterer for at kommunen har misligholdt deres 

vedligeholdelsesforpligtigelse jf. den gældende driftsaftale i de seneste mange år og at der 

derfor er et større efterslæb. Dette efterslæb skal indhentes før vi er villige til at diskutere om 

der eventuelt kan udtages pant ved fremtidige arbejder. 

  Børnetal: Kommunen henviser til bygningsreglementet på trods af at dette ikke forholder sig til 

børnetallet. Opgørelsen af arealet under skråvægge fremgår heller ikke klart af BR, så vi 

afkræver et klart regelgrundlag for opgørelsen så der ikke i fremtiden kan opstå tvivl om denne. 

 Ligestilling af kommunale og selvejende institutioners økonomi: Vi fastholder, at i det omfang 

der tilflyder ydelser til kommunale institutioner udenom disses budget, skal de selvejende 

modtage samme ydelser eller økonomi til at skaffe sig dem andetsteds. Ligeledes må MED ikke 

kædes sammen med administration. 

4. Mobilbrug i Kessers hus 

 Gylli foreslår at mobiltelefoner forsøgsvis udelukkes fra Kessers. Tippe fortæller, at tanterne i 

Kessers har snakket med børnene om deres forhold til mobiltelefoner i Kessers hus. Det fylder 

meget, ikke mindst for de børn (primært 2.-3.-klasse) der ikke har en mobil, men hvis 

kammerater har. På baggrund af snakken har tanterne forsøgsvis begrænset al skærmtid for 2.-

3.-klasse til at foregå indenfor deres computer-tid, og opfordret til at 4.klasser sørger for at 

undgå ”tilskuere” når de bruger mobilen.  

 Bestyrelsen er opmærksomme på, at mobiltelefoner er en problematik der fylder meget, men 

at det også er svært at rammesætte for en institution som Asylet. Bestyrelsen har haft en god 

diskussion af emnet, og der er enighed om at mobiltelefonbrugen i Kessers hus til tider er 

problematisk, men også om, at det ultimativt er forældrenes ansvar at regulere børnenes 

adgang til mobiler. Bestyrelsen har bedt Gitte om at facilitere en forældre-dialog ifbm. 

stueforældremødet for Kessers (13/10). 

5. Fotografering 

 Gylli arrangerer fotografering igen i år 



 
 

6. Hverdagen 

 Tanternes dag 

i. Intet yderligere at bemærke 

 Børnenes dag 

i. Ungerne har det godt, de har nydt pølen i varmen 

 Ventelisten 

i. 15-17 stykker 

7. Vigtige datoer 

 Næste bestyrelsesmøde: 25/10 

 Forældremøde: 13/10 

 Storforældremøde: 24/1 2023 

 Sommerfest: 17/6 2023 

8. Diverse 

9. Status på lønregulering af Asylmor 


