
Referat for bestyrelsesmøde den 11. oktober 2022 
Klokken 18.00 til 20.00  

Sted: Rådhuset, lokale M5 (5. sal) 
 

 

Punkter: Referat 

1. Velkomst v. Trine Verner Jensen, dagtilbuds-
chef, herunder status for området (15 min) 
 

Trine bød velkommen og gav en kort status for 
området. Områdeleder Ib Nielsen er stoppet og 
Trine er overtager nogle af opgaverne. 
Vi har fået ekstra penge i området, fra bl.a. et 
for højt afsat beløb til fripladser. Beløbet har 
man anbefalet går til bedre arbejdsmiljø hos 
personalet. 

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

 
Godkendt 

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

Godkendt 
 

4. Præsentation og forventninger til bestyrel-
sesarbejdet (Mikkel – 20 min) 

Bestyrelsen præsenterede os kort. 
Foreslået at vi fortsætter med forskellige ar-
bejdsformer i bestyrelsen, så man får lov at bi-
drage på forskellig vis. Vil gerne have fokus på 
økonomiprincipperne. 
Forslået hvordan vi får vores arbejde fra besty-
relsen ud i institutionerne. 
Vi skal være mere gennemsigtige og gøre det 
synligt hvad vi beslutter og gør. 
God med at vi arbejder ude i grupper.  
Vi skal have fokus på at kommunikere bedre 
omkring hvad vi laver. 

5. Konstituering (Charlotte Hove Pedersen - 15 
min) 

Formand - Mikkel 
Næstformand – Esben  

6. Valg af repræsentant til indstillingsudvalg i 
forbindelse med ansættelse af områdeleder, 
drøftelse af tanker om områdeledelse 
(Trine Verner Jensen 20 minutter) 

Der afholdes ansættelsessamtaler 21/11, 6 ti-
mer ca. og 24/11 kl. 11 - ca. 13. 
Esben vil gerne deltage. 
Trine fik input fra bestyrelsen til ansættelsen. 

7. Idé: Forældre ressourcebank (Mikkel – 20 
min.) 

Til f.eks. søgning af fonde, Tips og & Tricks til 
forældredage. 
Kunne være på Aula – evt. under Dokumenter. 
Gruppearbejde næstegang til hvad det kunne 
indeholde. 
Trine undersøger mulighederne for at få det på 
Aula el. bestyrelsesdelen af websitet. 
 

8. Info fra institutionerne (15 min.) 

Fra deltagelse på forældreråd 

Trine følger op på % andele to-sprogede  

9. Eventuelt (Mikkel 5 min.)  
 

Vi vil gerne have medsendt link til alle referat-
godkendelserne. 
Der er bestyrelseskursus 22/11-22. 
 
 



10. Punkter til kommende møde (5 min) Oplæg til rettelser til forretningsorden og dags-
orden fra Charlotte. 
 
Resursebank: Fondsansøgninger osv. – noget 
gruppearbejde 
 

 


