
Referat af Bestyrelsesmøde den 20. juni 2022 
Klokken 18.00 til 21.30  

Sted: Møllehøj Børnehus, Ådalshøjen 2, 8800 Viborg 
(18.00-18.30 Rundvisning) 

 
 
Referent: Louise 
Deltagere: Ib, Mikkel, Susanne, Pia, Malene, Mie, Malene, Lina, Kristina, Solvej og Louise  
 
 
 

Punkter: Referat 

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

Dagsorden er godkendt  
 
 
 

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

Referat godkendes 

3. Spisning (30 min)  

4. Økonomi (Ib – 20 min) 
 

Der forventes pr. dato et overskud på 35.600 kr. 
Børnetallene ser fine ud i forhold til budgettet. 
Arnbjerg skal have ansat en ny pædagog pr. 
1/9.  
Lyngens børnehus ansætter en i tidsbegræn-
set.  
Ib fortæller vi har en sund økonomi og fornufti-
ge børnetal.  
Der er brugt ca. 1 mil. Mere på vand/varme/el i 
2022 frem for 2021.  
  

5. Orientering vedr. dagtilbuds og skolestruktur 
(Ib – 20 min.) 

Der er gang i høring i forhold til skolestrukturen.  
Der er forslået at: 
Møllehøj og Overlund skole skal slås sammen 
til en skolestruktur, Ørum og Hammershøj lige-
sådan. 
Efter sommerferien starter høringsperioden for 
dagtilbuddet. På bestyrelsesmødet i august skal 
vi skrive vores høringssvar.  

6. Ukrainenyt (Ib – 10 min.) Der er 2 ukrainer i områdes øst og det er i Lø-
vel.  
Der er ikke mere nyt.  

7. Valg til bestyrelsen (Ib – 15 min.) Dem der er på valg i år er: Kokholm, Sødahl 
afd. Rødding, Lyngens, Tapdrup, Møllehøj.  
Derudover skal der vælges en ny fra dagpleje-
området.  
 
Susanne og Solvej ønsker at genopstille som 
personale valgte rep..  



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

Ib viser den samlet tilfredsheds undersøgelse 
der blev sendt til forælder i Viborg kommune.  
Der er 1888 personer der har svaret på skema-
et.  
89 % er tilfreds eller meget tilfreds.  
Ib afholde sammenhængs samtaler med de en-
kelte leder i område Øst. Sammen skal de sæt-
te sig nogle mål.  
 
Der er langt om længde kommet ydre-vægge 
op ude i det kommende Ørum børnehus og det 
forventes at stå klar start 2024.  

9. Info fra institutionerne (20 min.) 

Fra deltagelse på forældreråd 
Der snakkes om at det ville måske være en god 
sammenhæng at den der sidder i områdsbesty-
relsen også kunne sidde i forældrerådet.  
 
Kokholm fortæller at de næste gang vil prøve at 
afholde arbejdsdag en fredag.  

10. Eventuelt (Mikkel 5 min.) 
 

Der ønskes en god sommer til alle.  
 
Det første møde efter sommerferien afholdes  
d. 15/8 i Hammershøj  

 
 


