
     

REFERAT 
Bestyrelsesmøde 14.2.2022 

Deltagere: Leonardo (4 kl., Hjørnet), Maja (6. kl. Gadstrup), Lasse (7. kl. Dåstrup), Frank (forældre), Malene (forældre), 
Anne (forældre), Peter (medarbejder) og Brian (leder). 

Afbud: Afsun (forældre), Camilla (forældre), Daniel (medarbejder) 

Referent: Anne

DAGSORDEN REFERAT

1. Præsentation af alle der er til stede, Alle præsenterede sig og sagde kort hvilken afdeling de 
hører til. 

Vi tager en runde

2. Konstituering af bestyrelsen: Frank fortsætter som formand.  
Anne bliver næstformand. 
Frank og Malene tager til dialogforum sammen.

Valg af formand og næstformand og repræsentanter til 
Dialogforum

3. Møderække Møderækken blev godkendt med 2 justeringer: 
Mødet den 18.4 flyttes til den 9.5 og her tilføjes den 
pædagogiske ramme som punkt til dagsordenen.  

Vi godkender årshjul/møderække, forslag er velkommen 
(se vedhæftet udkast)  

4. Nyt fra medlemmerne: Gadstrup: Der er kommet mere farve på væggene. Salen 
er dog stadig lidt kedelig. Der er et stort behov for at få 
gjort noget ved udearealerne. Det har ventet på alt det 
ombygning der sker på skolen, som desværre bliver ved 
med at være forsinket. I uge 9 kommer en fra ejendomme 
forbi og der lægges en plan for hvordan man kan gå i 

Hvad rører sig i medlemsgruppen og er der noget som det 
enkelte medlem gerne vil foreslå eller ændre?

gang med at gøre noget. 



5. Nyt fra afdelinger: Gadstrup: Alle har været igennem corona og satser på en 
mere normal hverdag. Anita (ny pædagog) er startet. Hun 
kommer fra Sagnlandet lejre og bringer en masse viden 
om udeaktiviteter med.  
Lider under at udearealer endnu ikke er lavet færdige.  
Har et godt samarbejde med skolen.  

Hjørnet: Glade for at der er åbnet op igen.  
Får en pædagogstuderende om lidt.  
Beach volley banen er blevet frisket op – det gamle sand 
er fjernet og nyt kommet på.  

Dåstrup: Tur til Lalandia for 6. og 7. kl er på vej. Den er for 
hele klub syd området.  

Der er vilde vulkaner i uge 26.  

Klub ung aften er nu kun 2 dage om ugen (mandag og 
onsdag). Det sker for bedre at kunne dække aftenerne og 
mindske sårbarhed. 

Vi tager en runde med hvad som rører sig i de enkelte 
afdelinger

6. Budget: Brian kunne ikke printe budget og fortæller også at det 
endnu ikke er helt på plads i systemet, da der mangler at 
blive rettet nogle tal.  
Pt. ser det ud til at klubben får et underskud på ca. 
175.000 kr., men meget kan nå at ændre sig. 

Brian fremlægger budget for 2022 og bestyrelsen kan 
komme med kommentarer

7. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen bakker op om at der gerne må være en 
medarbejde fra hver afdeling i bestyrelsen.  
Brian søger kommunen om lov. Medarbejderne ønsker en repræsentant pr. matrikel. Skal 

vi søge om dette i forvaltningen?

8. Pædagogisk ramme Der arbejdes pt på den pædagogiske ramme. Den tager 
udgangspunkt i dagtilbudsloven og kommunens børne- og 
unge politik. Den præsenteres på næste 
bestyrelsesmøde. 

Ledelsen, har sammen med personalegruppen, arbejdet 
på en pædagogisk ramme, som skal tydeliggøre, hvad 
klubben står for.

9. Personalesituationen Alt ser fint ud. Stort set alle har været gennem corona og 
pt. er sygefraværet meget lavt. 

Brian giver et overblik i forhold til sygefravær mm..

10. Evt. Der bakkes op om at der lægges et årshjul ud med de 
større fast ting som fx vilde vulkaner. Brian kigger på det. 

Camilla ønsker at vi laver et årshjul, med de kendte 
børneaktiviteter.


