
 Bestyrelsesmøde den 05/01 2022 kl. 19.00 
Fraværende  

1. Underskrift - referat  Mødet den 1. december 2021 var aflyst gr. Coronaudbrud. 

2. Status samt budgetopfølgning 
 

Fortsat stabilt børnetal. 
Budgetopfølgningen ser fortsat godt ud og årets overskud større end 
budgetteret. De overskydende penge bruges til at betale det nye 
børnehavebyggeri hurtigere end forventet.   

3. Byggeri - status Der er fuld gang i byggeriet og det kører planmæssigt. 
I løbet af de næste 5 uger lukkes bygning og derefter sættes varme 
på.  
Lige nu laver tømmeren inddækning. 
Uge 1+2 laves dampspær. 
Dernæst murer og  laver de våde rum, elektriker, lukning af loft 
m.m. 
Næste byggemøde er den 17. januar 2021. 
Prisen er desværre steget grundet stigning i byggematerialer. 
Budget var oprindeligt 3,3 mill og grundet stigninger estimeres 
byggeriet til 3,7 mill. Derudover skal der bruges penge til 
udendørsarealer inkl. legeplads.  
Der er allerede lavet flere tiltag der gør den kommende 
renoveringen af de ”gamle” børnehavebygninger nemmere. 

4. Coronasituationen Statens regler gælder for VNF og disse regler følges.  
Coronapas er indført for alle de ansatte.  
Selvtests er indført og udleveres.  
Det er anbefaldet at de forskellige klasser ikke blandes.   
Niels Jørgen oplyser at der ikke er meldt smittede siden medio 
december. Der holdes frikvarter hver for sig. De store børn gerne 
forskellige steder i skolegården. 
Der fokuseres på at sikre en ganske almindelig skolegang med en 
stabil hverdag. 
Pt. planlægges der ikke med skolefest eller andre fælles 
arrangementer.   
Trivsel blandt børn og ansatte vurderes fortsat god.  
En evaluering af aktivitetsniveau med det nedsatte antal 
arrangementer og mindre forældrekontakt planlægges til 
bestyrelsesmødet i marts og præsenteres på generalforsamlingen.  

5. Nyhedsbreve 
 

Målsætning om at lave et skriv / nyhedsbrev 3 gange om året. 
Præsenteres elektronisk og sendes på Viggo og evt. også på den nye 
hjemmeside. Den første laves inden generalforsamling (den 27. april 
2021).  
Der skal nedsættes en redaktion/arbejdsgruppe. Kontoret laver et 
opslag på Viggo med efterlysning af et par voksne til 
redaktionsgruppe.  

6. Status fra udskolingsgruppen samt 
beslutning om det udsatte 
forældremøde (den 17/11) 
 

Bestyrelsen holder fast i at det er vigtigt med et fysisk møde med 
forældre hvor dialog er i højsædet. 
Tirsdag den 1. februar kl. 19-21 foreslås. Der sendes invitation 
denne uge med tilmelding så vi kan sikre god plads mellem stolene 
evt. i gymnastiksalen.  

7. Evt. 
 

Ny hjemmeside er undervejs.  
Hjemmesiden er sat op. Nu skal tekster og input sættes ind og er 
allerede i fuld gang.  
 
Indkomne forslag  
til generalforsamlingen skal modtages inden den 1. februar 2021. 
Bestyrelsen laver et skirv til forældre.  

 


