
 Bestyrelsesmøde den 4/5 2021 kl. 19.00 
 

Fraværende  Synne, Jesper, Kristian, Louis 
1. Underskrift - referat  

 
 
 

2. Generalforsamling 2021 
 

Vi har allerede nu, flere end 25 tilmeldte til generalforsamlingen. 
Derfor skal man ifølge Corona-reglerne afholde udenfor. Vi vælger at 
udsætte, indtil vi er mere sikre på at kunne afholde indenfor. 
Umiddelbart efter sommerferien. Det giver mulighed for at få det 
sociale aspekt med uanset vejr og vind. 

3. Spørgsmål om skolebus Der er kommet forældrehenvendelse om behov for skolebus og 
tilpasning af skema hertil. Den bus, som allerede kører, bliver 
planlagt ift. kørselsberettigede i den kommunale skole. Busplanen 
bliver offentliggjort i juni.   
Vi er åben for at tilpasse skemaet i det nye skoleår. Som det ser ud 
nu, kan det ikke lade sig gøre at ramme både morgen og 
eftermiddagsafgange, men det afhænger af den nye busplan. 
Hvad angår punkt 2 – vi vil undersøge prisen på daglige kørsler og 
hvad forældrebetalingen vil løbe op i. 

4. Budgetopfølgning Der er flere børn i vuggestue og børnehave og derfor er der bedre 
resultat pr. 30/4. 
 

5. Nyt fra Viben 14 vuggestue/33 børnehave – der kommer nye børn og det går rigtig 
godt. Vi arbejder med faglighed og børneperspektiv på vores 
personalemøde. Der tales om at tage studerende ind i børnehaven. 

6. Nyt fra skolen 80 elever – Pernille er tilbage fra barsel – hun laver bl.a. læseløft i 
1./2. klasse indtil sommerferien. Naturpatruljen kører rigtig godt. 
Den ældste klasse er helt tilbage efter Corona. Der er rigtig god 
stemning blandt de voksne. 

7. Status på ny børnehave Der er nye priser – den samlede pris er over kr. 3.100.000. Prisen er 
lidt højere end sidst – det kommer bl.a. af at der kræves et ABA-
anlæg (brand) og en varmepumpe i stedet for vores eksisterende 
varmeanlæg. 
Byggeudvalget mødes med håndværkere og laver en tidsplan. 

8. Evt. 
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