
Dagsorden for bestyrelsesmøde den 15. august 2022 
Klokken 18.30 til 21.30  

Sted: Børnehuset Hammershøj, Vorningsvej 33A, 8830 Hammershøj 
(18.30-19.00 Rundvisning) 

 
 
Referent: Lise Haaning 
Deltagere: Ib, Mikkel, Tanja, Solveig, Pia, Marie, Lina, Malene og Mie. 
Afbud: Louise, Freja, Susanne, Kenneth og Kristina 
 
 
 

Punkter: Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og valg af refe-
rent (Mikkel - 3 min) 

 
Dagsorden godkendt. 
Referent: Lise Haaning. 
#jordbærtærtemangler 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (Mik-
kel - 2 min) 

Godkendt. 

3. Økonomi (Ib – 20 min) 
 

Forventet underskud, på ca. 500.000 kr.. Skyl-
des bl.a. et merforbrug pga. el, vand og varme, 
på ca. 1 mil. kr. Forventning om at modtage 
”noget” til dette, men det er ikke på plads end-
nu. 
Prisstigninger på madvarer vil også påvirke 
forældrebetalingen fra årsskiftet. 
Når opgørelsen for august forelægger, sendes 
den til bestyrelsen. 
Generelt faldende børnetal i Viborg, men i om-
råde Øst er børnetallet svagt stigende.  
 

4. Evaluering af valgperioden (Ib – 30 min.) 

• Hvad har været: 

• Vigtigt, spændende, udfordren-
de, kedelig, unødvendigt, andet? 
 

Det foreslås, at der informeres tydeligere om 
områdebestyrelsens og forældrerådets refera-
ter. Fx opslag på AULA, hver gang der er nyt.  
 
Punkter, der har været på i det forgangne år: 
Faste punkter: Økonomi, orientering fra fmd. og 
områdeleder, info fra institutionerne. 
Dagtilbuds- og skolestruktur – høring og løben-
de orientering. 
Opdatering af principper (samarbejde med for-
ældrerådene, fotografering/video, sponsorater 
og fonde slettet) 
Legetøj/indretning/materiale 
Lederteamets årshjul 
Input for vision for mad og måltidspædagogik 
Ukrainenyt 
Valg til bestyrelsen 
 

5. Valg til bestyrelsen (Ib – 15 min.) Orientering om valgbare kandidater. 
 



6. Orientering vedr. dagtilbuds- og skolestruk-
tur (Ib – 15 min.) 

Struktur-snakken er udskudt til foråret 2023, og 
derfor udskydes udarbejdelsen af høringssvar 
også.  
Indtil da er det besluttet at afsætte 2 mio. kr. til 
at give en økonomisk håndsrækning til de små, 
mindre rentable børnehuse, men ikke umiddel-
bart nogen i Område Øst.  
 
Kort diskussion om det nye børnehus i Taphe-
de. Skal dog tidligst ibrugtages i 2026. 
 

7. Ukrainenyt (Ib – 5 min.) 
 

 
 
7a. Corona (indskudt punkt på mødet) 

Ad 7. I Område Øst: To børn. Søskendepar i 
Løvel.   
Ikke så meget nyt.  
 
Ad 7a. Lille opblomstning, men ikke noget, der 
har medført nogen tiltag. Ikke længere sam-
fundskritisk sygdom.  
 
Afstikker til almen sygdom – bedre information 
ønskes ift. fremmøde mv. Fx en plakat op eller 
andet? 

8. Orientering fra formand og områdeleder  
(Ib og Mikkel - 10 Min) 
 

Intet yderligere fra områdelederen. 
 
Intet at melde fra formanden.   

9. Info fra institutionerne (20 min.) 

Fra deltagelse på forældreråd 
Ørums nye børnehus er snart klar til indvielse.  
Enighed om, at der er god synergi med delta-
gelse i både forældreråd og bestyrelse.  
 
Idé om forældre-ressourcebank, fx ift. lege-
plads-arbejdsdage. Eller sparring til den lokale 
leder ift. lokale, praktiske problemstillinger.  
 

10. Eventuelt (Mikkel 5 min.)  
 

 
Formanden faciliterer jordbærtærte til næste 
møde :-) 
 
Næste møde er 11. oktober 2022, kl. 18.30 til 
22.00. 

11. Punkter til kommende møde, d. 11. oktober AULA - Det foreslås, at der kommer et punkt på 
dagsordenen om brugen af AULA, eller måske 
en lidt nærmere ensretning af, hvordan/hvor in-
formation lægges ud. 
 
Forslag til endnu et punkt på næste dagsorden: 
Almen sygdom – bedre information ønskes ift. 
fremmøde mv. Fx en plakat op eller andet? 
 

 
 


