
Bestyrelsesmøde den 17. januar 2022 
Klokken 18.30 til 21.30 

Sted: Tapdrup Børnehus, Tapdrupvej 100 
 

 
Referent: Malene 
Deltagere: Mikkel, Kennet, Pia, Lina, Tanja, Marie, Mie, Solveig, Malene og Ib 
Afbud: Susanne, Freja, Kristina og Louise 
 
 

Punkter: Referat 

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

Godkendt 

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

Godkendt 

3. Høring i forhold til dagtilbudsanalysen 
(Ib – 5 min.) 

Kvittering for høringssvar 
I uge 8 og 10 er der borgermøder vedr. dagtil-
buds- og skolestruktur, i de 5 dagtilbudsområ-
der – invitation tilkommer 
Byrådet udsender deres forslag til ny dagtil-
buds- og skolestruktur til sommer, hvor besty-
relsen igen er høringspart. 
 

4. Økonomi (Ib - 15 min) 
 

I næste års budget afsættes på område øst 
omkring 30 % mere til el, vand og varme grun-
det høje prisstigninger. 
 
Ib gennemgår forventet regnskab for 2021 
(endeligt regnskab forventes klar d. 25/1) 
Forventet overskud = + 0,22 % (+178.054 kr) 
 
Budget 2022: 
Til rådighed kr. 81.013.000 
 
Børnetal for område øst 2022 (indmeldte børn) 
0-2 årige: 332 børn 
3-6 årige: 531 børn 
 

5. Orientering fra formand og områdeleder  
(Ib og Mikkel - 15 Min) 
- Corona 

Corona ’er tilbage’ 
Alle børnehuse er ramte med smittede børn og 
personale. 
 

6. Opdatering af principper (Ib – 40 min.) 
- Fotografering / video 
 

Gruppedrøftelse omkring princippet. 
Ib skriver sammen og sender et skriv til kom-
mentarer. Punktet tages med på næste møde 

7. Legetøj/indretning/materiale (Ib – 20 min.) 
Indsigt 
Hvilken standard skal der være 

Der er en synlig forskel på inventar- og lege-
tøjsstandarden i de forskellige børnehuse i om-
råde øst. 
Der kan laves lokale beslutninger om at højne 
standarden. 
Der tildeles penge fra området til hvert børne-
hus ud fra de samme rammer. Ca. 85 % af et 



børnehus’ budget går til lønninger, resten går til 
drift. 
Resten prioriteres ud fra, hvad behovene er. 
Varme hænder >< inventar/legetøj = er der et 
overforbrug af personale, så er der mindre til 
noget andet 
Overforbrug af personale tages af driftsmidler. 
 
Man kan få sponsorater eller søges fonde. 
 

8. Info fra institutionerne (10 min.) 

Fra deltagelse på forældreråd 
Bestyrelsesmedlemmerne inviteres med til de-
res lokale forældrerådsmøder en gang i kvarta-
let 

9. Eventuelt (Mikkel 5 min.) Juni-mødet skal indeholde en sommer-frokost 
 

 
 
Punkter til kommende møder: 
 

• Princippet omkring sponsorater, skal tages op som næste princip 

• Juni-mødet skal indeholde en sommer-frokost 
 


