Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 11-01-2022
1. Referent/ordfører findes
2. Nyt fra huset (Corona, sygefravær osv.)
Rigtig god gruppe medarbejdere, der er en positiv stemning trods megen sygdom. Fridage og
feriedage har stadig kunne afholdes på trods af personalemangel. Forældrene er meget
samarbejdsvillige og henter gerne tidligt når der er blevet skrevet på Famly. Luna er ansat i Bjørns
stilling, og til februar starter Sidsel som flyver. Louise går på barsel pr 30-04-2022, og Hamide
starter på uddannelse pr 01-02-2022, og stopper i huset d. 01-03-2022, men er stadig tilknyttet huset
under uddannelse. Børnehaven får refusion for Hamide.
3. Regnskab
Regnskabet for 2022 kommer til februar, og det ser godt ud. Vi gik ud af 2021 med et minus på
300.000kr, men har allerede hentet underskuddet. 2 børn fra lilla hold bliver et ekstra år i
børnehaven og vi har mange børn på ventelisten. Der er blevet sat flere penge af til madbudgettet.
4. Nyt bestyrelseskursus der er nedenstående i LDD, men der bliver forhørt ved dem der har
overenskomst med børneringen, ellers er alternativet:
Onsdag d. 4/5-22 på Hotel Scandic Eremitagen, Klampenborgvej 230, 2800 Lyngby.
Der er lang tid til, så Anne vil kontakte Børneringen og høre om et kursus med dem inden maj
måned og gerne her i Roskilde.
5. Fungerer bestyrelsesmail bhlyngbakken@bhlyngbakken.dk
Gry sender en mail, og alle svarer tilbage.
6. Er alle oprettet i Famly som bestyrelsesgruppen og fungerer det?
Alle er med i bestyrelsestråden. Nicolai undersøger om bestyrelsen kan få sin egen ”bjælke” på
Famly, så de kan kontakte os der og på mailen.
7. Ansvarsfordeling på diverse arrangementer på "Årshjulet".
Andreas og Anne står for mødeindkaldelse til årsmødet d. 10-05-2022
Arbejdsdag d 22-05-22 – datoen skal meldes ud fra bestyrelsen, Allan og Nicolai aftaler hvordan og
hvorledes. Det samme gør sig gældende for arbejdsdagen til september.
Fotografering – bestyrelsen sender info ud, Charlotte og Gry
Høstfest – bestyrelsen sender info ud, Mia og Charlotte
Julehygge – Andreas står for det
8. Håndtering af større sygefravær i personalegruppen.
Kort og præcis besked om at der mangler voksne og de forældre har mulighed for at hente før med
fordel kan gøre det.
9. Næste årsmøde
Tirsdag d. 10-05-2022 er næste årsmøde. Fremadrettet bliver det i april 2023. Nye medlemmer kan
godt melde sig til årsmødet.
10. Fremlæggelse af bestyrelsen til forældrene
Referatet fra sidst ligger på hjemmesiden. Besked om hvem og hvad bestyrelsen er og arbejder med,
og hvordan man kan kontakte os. Det er lettest at kontakte os på Famly.

11. Evt
Famly – udvid eller fjern radius til at man kan tjekke børn ind selvom man er langt væk fra
institutionen. Gry undersøger mulighederne
Lampe ud til parkeringspladsen mangler efter stakittet er blevet skiftet ud. Anne skriver til Brian
Lågen ud til parkeringspladsen skal gøres lavere. Anne kontakter Brian.
Udeafleveringer i regnvejr, er det nødvendigt? – ja grundet corona. Vuggestuen bliver prioriteret til
at være inde, men børnehaven er ude det meste af tiden.
Nogle forældre glemmer den med at der kun må være 2 forældre i garderoben. Andreas skriver ud
til forældrene på Famly.

