
   
 

 

Bestyrelsesmøde 
Dagtilbud Område Kildedam 
 

Dato 

27.10.2021 
Tid 

18:30 - 21:00 
Mødested 

Vipperød Børnegård 
Referent 

Christian Oxbøll 
Deltagere 

Kasper Weirling Nielsen 
Bjørn Krüger Veng  
Luisa Ferrentino  
Anja Holst 
Ida Rosendal Galmanis 
Gitte Büllow Sørensen   
Christian Oxbøll 
Flemming Vagner Olsen  

Afbud 

Lau Julø Nielsen   
Helle Pedersen   
Asger Hvid Bechstrøm 

Fraværende 

 

 

Dagsorden 

Tid Emne Beskrivelse og referat 

 1. Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

 2. Orientering Ved formand og områdeleder 
Flemming fortæller at der er stor søgning til institutionerne i 
Vipperød og der begynder at være større søgning til Tølløse. Det 
giver problemer i fht. bolig eller søskende i de byer hvor der er fyldt 
op. Christian fortæller at der er stor opmærksomhed på problemet i 
forvaltningen. Flemming orienterer om at det er svært at rekruttere 
for tiden. Ofte er der ganske få ansøgere og dertil ikke altid 
kvalificerede ansøgere. 
Christian orienterede om stigende smittetal med COVID- 10 og 
muligheden for genindførelse af restriktioner ved incidens over 500 i 
kommunen. Derudover almindelig sygdom som fylder meget i 
øjeblikket. 

 3. Dialog med politisk 
udvalg 

Drøftelse om der er behov for et dialogmøde med det nuværende 
udvalg – dvs. et møde inden årets udgang. 
 
Teams-møde i november med formændene for bestyrelserne, 
områdeledere, LAER chef og rep. fra fagcenter – for at vende input til 
møderække for 2022 og frem. 
 
På den baggrund udarbejdes et forslag til årshjul for 2022 og frem 
ift. dialogmøder ml. udvalget og bestyrelserne – som sættes på 
udvalgets dagsorden i december 2021 

 
Bjørn orienterede om processen vedrørende sidste års 
effektiviseringer og efterfølgende dialog med det politiske 
udvalg. Det besluttes at der ikke er interesse for at mødes med 
nuværende eudvalg, men fint med teams møde i november og 
efterfølgende proces. 



   
 

 4. Fremmøde til 
bestyrelsesmøder 

Drøftelse omkring manglende fremmøde. Kan vi tilrettelægge 
møderne på anden vis? Teamsmøder? En kombination? 
 
Der er en opfattelse af at det ikke er nødvendigt med teamsmøder. 
Christian laver kalenderindkaldelser via outlook til alle medlemmer. 
Det drøftes om der skal ske større involvering af suppleanterne. 

 5. Eventuelt  

 6. Punkter til næste 
møde 

Beslutning om effektiviseringer 1 time hver 7 uge på skift mellem 
børnehusene. 
Orientering fra møde med fagcenter vedr- møde med politisk 
udvalg. 
Drøftelse af rengøringsniveau sat i relation til sygdom og smitte – 
måske et emne til dialog med det politiske udvalg. 

 


