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Dagsorden 
Bestyrelsesmøde for Børnehaven Humlebo  🐝 

 
 
Dato: 0906-2020 

 

Tilstedeværende: Kasper, Kasper, Simon, Jannie, Nelly, Rikke, Torben Lund, Mette og 

Marianne 

Fraværende: Louise  

 

 

1. Valg af ordstyrer og referent  

Simon og Mette  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Godkendt. 

 

3. Økonomisk gennemgang af repræsentant Torben Lund fra LDD.  

 

Der er kommet en barsel ind, som jo koster nogle penge, men da Camilla er pædagog og vi 

ansætter en medhjælper så er der en besparelse som gør det går lige op med refusionen vi 

for, så økonomisk er det jo godt.  

 

LDD har bedt om at komme med et særskilt regnskab omkring alle de ting vi har købt 

ekstra ind i covid tiden. Nu er alle puljer slået sammen så LDD ved ikke helt endnu hvordan 

vi sørger disse puljer da der ikke er klare retnings linjer men de private er også berettiget 

til disse puljer, dog ved ingen om alt bliver dækket eller om der kommer et beløb pr. barn 

osv. dette handler om hvis kommunerne for pengene så stoler man ikke helt på at det 

bliver fordelt lige. Humlebo har brugt penge i et fornuftigt niveau så Torben tænker at vi 

for dækket det meste.  

 

Så er der ejendoms vedligeholdelse der har vi ikke brugt så meget men der kommer nye 

døre, en havemand med en årlig post på budgettet m.m. men som det ser ud nu er der 

lagt mere ind end hvad vi ville kunne nå at bruge i 2020.  

 

Marianne for lige tjekket op på om budget 2020 er sendt til LDD for de mener ikke at have 

modtaget det. 

 

Der har været lidt flere børn igennem så derfor har indtægten været mere end vi havde 

budgetteret med.  

 

Vi er pænt foran på vores budgettet så det er yderst fornuftigt.  

Vikarbudgettet er på små 10.000 pr måned så kommer sommerferien som kan koste lidt 

ekstra men det er der taget højde for.   
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4. Orientering fra formanden 

Kasper har pt. ingenting lige nu. Det har primært været Marianne og Personale. Der er 

blevet afholdt et ekstra møde med formand og næstformand omkring personale pleje og 

kommunikation.  

Marianne har skrevet til ministeren Mette Frederiksen og Magnus højnikke.  

       

5. Orientering fra ledelse inkl. økonomiopfølgning 

1. Fokus på Covid-19 og genåbning  

Vi havde en god snak omkring det hele, vi er på det helt normale igen i slut uge 27, så 

vi slår os sammen i uge 28. når vi rammer ferieskemaet, er vi sammen.  

 

2. Børnetal og fremtiden  

Vi er pt på 53 børn, da vi har vores kommende skolebørn frem til August. Vores 

børnetal ser fornuftigt ud, og Marianne har sendt tilbud ud og har sagt nej til nogen 

samt sat folk på venteliste.      

 

3. Forældre refusion  

Der er sendt besked ud til forældrene hvem, der ønsker denne pakke, der er kun 19 

børn der har ønsket denne pakke, så det er rigtig fint ud af de 45 børn der var indmeldt 

i April 2020. Det er kun Marianne og formanden der ved hvem der har sagt ja til denne 

pakke løsning. Størstedelen synes vi skulle bruge pengene hernede til børnene. Dette er 

sendt til LDD, så de ordner resten.  

   

4. Personale nyt – Marianne at orientere om vikarerne og fremtiden  

Vi måtte hurtigt hente Vikarer ind, Lis som kommer fra Svalebæk gård, Jonas kom forbi 

med en ansøgning og så har vi Bente, som vi hele tiden har haft.  

 

Jonas bliver ansat i Camillas barsels vikariat til 24 August på bi stuen.   

 

 

 

6. Sikkerhedsveste med logo 

Marianne har set nogle veste man kan lukke foran med velkro og så med et Logo.  

 

7. Evt. 

 

Fredag d 26 Juni holder vi arrangement med Tulle, popcorn og slusice maskine.  

 

Vi prøver med den overnatning i forlængelse med den 26 Juni.    

 

Støtte foreningen: skal med som punkt næste gang med Jannie som torvholder.  

 

 

 

Punkter til næste bestyrelsesmøde: 

 

• Støtteforening vedtægt og reklame skriv v. Jannie.  

• Valg til bestyrelsen 

• Forældremøde 

• Evaluering af overnatning og arrangement d. 26 juni 

• Vedligeholdelses plan en 5 årige plan.  
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Underskrift for tilstedeværelse 
 
____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem 

 

 

____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem 

 

 

____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem 
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Bestyrelsesmedlem 
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Bestyrelsesmedlem 
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Bestyrelsesmedlem 

 

 

____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem 

 

 

____________________________________ 

Suppleant 

 

 

____________________________________ 

Suppleant 

 

 

____________________________________

Leder af Børnehaven Humlebo 
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