
Dagsorden til konstituerende møde 
 

Dato: 

13.10.2022 

Tid:  

kl. 17.00 – 20.00 

Sted:  
Løgstrup børnehus, Vordevej 
1, 8832 Løgstrup (Pavillonen) 

Emne: 

Møde i dagtilbudsbestyrelsen i 
Område Nord 
                                                                

Bestyrelsen:  
Skals børnehus:                                        Louise Bach Jørgensen (formand) 

Skovbørnehaven Fredly:                           Morten Møller Andersen  

Engelsborg børnehus:                               Helle Mikkelsen 

Vestbyens børnehus:                                Nicole Gjanderup Olsen 

Børnehuset Lupinmarken:                    Kamilla Astrup (Næstformand) 
Løgstrup børnehus:                        Annette Juhl Jespersen 

Møldrup Børnehus:                    Mette Ingemann Pedersen  
Naturbørnehaven Hejlskovgaard:             Mie Uldahl Faurskov 
Dagplejen:                                                 Anne Rødkær Christensen                                        
Personale repr. (Dagplejen)                    Jane Bech 
Personale repr. (Børnehusene).               Birgitte Rind 
Repræsentant fra lederteamet                  Lise Bech Madsen 
Områdeleder                     Vivi Vraa 

Afbud: Morten og Anne - Annette deltog i mødet fra kl.18.00 
Referent: Vivi 

Gæster:  Forberedelse: diverse bilag og mødedatoer 

Medbring:  

 

Punkter til opfølgning fra sidste møde    
 
   

Emne 
Formål med punktet 

• Hvad skal vi have 
udrettet 

 
Tid/ 
Varighed 

 
Referat 

 
Ansvarlig 

1. 
  
 

Referatet fra sidste møde. 
 

Bemærkninger eller evt. 
opfølgning  

5 min Sidste møde var tilbage i juni, og referatet er 
godkendt af den tidligere bestyrelse. 

Alle 

Punkter til drøftelse og beslutning 
 
 



 
 

 
Emne 

 
Formål med punktet 

• Hvad skal vi have 
udrettet 

 
Tid/ 
Varighed 

 
Beslutning (referat – hvem gør hvad) 

 
Ansvarlig 

2.   Velkommen og intro til bestyrelsesarbejdet  
- Præsentation af bestyrelsens 

medlemmer 
 

• Præsentation af området v. Vivi 
 

• Gennemgang af styrelsesvedtægten 

Styrelsesvedtægt 

2019_Doknr102157-19_v1.PDF 
 

• Gennemgang og underskrift  
       af tavshedspligt. 

       

Tavshedspligt_Doknr

109267-22_v1.DOCX  
 

• Beslutninger vedr. 
- kontakt oplysninger,  
- mail lister, telefonlister mv,  
- billeder mv. 
- Drøftelse af fremtidige møder: 

Hvor skal møderne holdes? 
Mødeplan  
Forslag: 
24. november 
24. januar 
30. marts 
23. maj 
Tidspunkt og længde af møderne. 

   

• Alle i bestyrelsen præsenterede sig kort. 
Vivi redegjorde desuden kort for at den tidligere 
bestyrelse har været udfordret af, at der i en periode 
har været udfordringer med fremmøde pga. Corona 
o. andet. Det har bl.a. betydet at vi ikke har være 2/3 
fremmødte til at godkende fx forretningsorden og 
principper. 

 

• Præsentation af området: 
Bestyrelsen blev introduceret til område Nord og 
arbejdet i bestyrelsen bl.a. ift. området størrelse, 
antal enheder, børnetal, antal medarbejder, børne 
og unge politik, de 4 syn, tilsyn mv. se evt. mere på 
Viborg.dk 
  

• Styrelsesvedtægten blev gennemgået og taget til 
efterretning. 
 

• Tavshedspligten blev gennemgået og  
underskrevet af nye medlemmer i bestyrelsen. 
 

• Beslutninger vedr. 
- kontakt oplysninger,  
- mail lister, telefonlister mv,  
- billeder mv. 
 

Det blev godkendt at bestyrelsesmedlemmernes 
kontaktoplysninger deles: Navn, mail og telefonnr. 
De deles på hjemmesiden: Viborg.dk, på AULA og på 
opslagstavlerne i børnehusene og evt. i dagplejen. 

 
Alle/Vivi 



- Andet 
 

• Gennemgang og godkendelse af oplæg til 
forretningsorden  
 
 

 

Desuden sender alle medlemmer af bestyrelsen et 
billede til Vivi som kan sættes på opslaget til 
forældrene/ medarbejderne, dog ikke på 
hjemmesiden eller AULA 
 

- Drøftelse af fremtidige møder: 
Det blev besluttet at møderne fremover holdes i 
Løgstrup børnehus fra kl. 17 – senest 20.00. 
Derudover besluttede bestyrelsen at besøge alle 
børnehuse d. 15. november fra 8.30 – 16.20. 
 Vivi laver, i samarbejde med teamet, en plan for 
rundvisningerne, som sendes til 
bestyrelsesmedlemmerne. 
Medarbejderrepræsentanterne og de ”gamle” 
bestyrelsesmedlemmer bestemmer selv om de vil 
deltage i rundvisningen. 
 

- Forslag til møderække blev godkendt. 
 

Andet:  
Det blev drøftet, hvordan vi kan formidle viden til 
forældre om, hvad bestyrelsens opgave er. 
Det blev besluttet at Vivi laver et udkast til et kort 
skriv, der kan sættes på opslagstavler sammen med 
adresselisten. Skrivet godkendes af bestyrelsen inden 
det sendes ud. 
 

 

• Forretningsordenen blev gennemgået, rettet til 
og godkendt. Se bilag 

Forretningsorden for 

bestyrelsen 20222023_Doknr278274-22_v1.pdf  
 

 



3.  
 
 
 
 

Bestyrelsens konstituering 

• Formand 

• Næstformand 

Valg af formand og 
næstformand til 
bestyrelsen 

10 min Bestyrelsen konstituerede sig sådan:  
 
Formand: Louise Bach Jørgensen 
Næstformand: Kamilla Astrup 
 

Alle 

 

Punkter til drøftelse  

 
 

 
Emne 

 
Formål med punktet 

• Hvad skal vi have 
udrettet 

 
Tid/ 
Varighed 

 
Referat 

 
Ansvarlig 

4.   
 

Ingen punkter  
 

 
 

Punkter til orientering 
 
 

 
Emne 

 
Formål med punktet 

• Hvad skal vi have 
udrettet 

 
Tid/ 
Varighed 

 
Referat 

 
Ansvarlig 

5. Nyt fra området: 

• Børnehuse 
 

• Dagplejen 
 

• Fælles 

Orientering 15 min  

• Børnehuse. 
- Byggeriet i Skals forløber planmæssigt.  

Det forventes at det nye børnehus er klar til 
indflytning i oktober 2023. Der er afholdt 1. spadestik 
og byggeriet er så småt påbegyndt. 

- Beslutning om en evt.  ny 
Dagtilbudsstrukturen er udsat til foråret.  

• Dagplejen 
Der er ansat 2 nye dagplejer i området: 

 Dorte Christiansen i Møldrup og Lissie Bugge i 

Klejtrup – velkommen til jer       
Vi søger p.t. dagplejere i Viborg midtby, Løgstrup og 
Møldrup 
 

Vivi/ Alle 



• Fælles   
- Alle ledere i B&U i Viborg har været på et  

fælles 1½ dags lederseminar i Billund.  
- I uge 36 og 37 blev der i hele Viborg  

kommune afviklet” Grønne sammen”  
En årlig tilbagevendende begivenhed, hvor der er 
fokus på grøn omstilling og bæredygtighed. 
I område Nord var det i uge 37, at der var et særligt 
fokus ”Grønne sammen”. 
Alle i bestyrelsen var enige om, at det var en god uge 
med mange spændende aktiviteter for børn og 
familier. 
Forældrene oplevede at børnene var meget optaget 
af emnet, men der er enkelte steder, hvor man godt 
kunne have været mere tydelige i kommunikationen, 
om hvad der foregik, hvorfor aktiviteterne var i gang 
og udmelding om planlægningen. 
Det er vigtigt at involvere både børn og forældre i det 
gode initiativ fra Viborg kommune. 
 

6. Orientering om og evt. nyt fra 
formandsnetværket 

Orientering og evt. 
forberedelse 

10 min Husk der afholdes bestyrelseskursus d. 8. november 

kl. 19 – 21. 

Der udsendes program snarest. 

Vivi 

7.  
 
 

 Evt. Korte 
orienteringspunkter 
 

10 min Intet Alle 

 
Aftaler vedr. kommende møde 
 
Planlagte møder:   
Torsdag d. 24. november 
Tirsdag d. 24. januar 
Torsdag d. 30. marts 
Tirsdag d. 23. maj 
 



•  Øvrige datoer: 

•          Bestyrelseskursus d. 8. november kl. 19 – 21 

•          Rundvisning d. 15. november fra 8.30 – 16. 30 (program følger) 

• Punkter til kommende møde. 
Børnetal, Økonomi og budget (Fast punkt).    
Orientering fra området (Fast punkt) 
Orientering fra formandsnetværket (Fast punkt) 
Gennemgang og revidering af alle principper 
Økonomi  
Opfølgning på rundvisning og bestyrelseskursus. 

 

 

 

 


