
 

 

 

Område Kildedam │ Hjortholmvej 9B │ 4340 Tølløse │ tlf. 72 36 78 20 │ DagtilbudKildedam@holb.dk 

Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,  

i Område Kildedam. 

 

Onsdag, d. 21.3 2018, kl. 18.30-21.00 

Ågerup Børnehus, Krogvejen 4, 4390 Vipperød. 

 

Forældre:  Medarbejdere:  

Dagplejen:  

Michael Kærbo 
Ikke til stede Gitte Büllow Sørensen Afbud 

Elletoften:  

Camilla Duelund 

Afbud Bendikte Bindslev Til stede 

Huset:  

Vakant 

- Tina Mikkelsen Til stede 

Midgård:  

Poul Lykke Behrendt 

Afbud Helle Pedersen Til stede 

Solgården: 

Mikkel Andersen 

 Til stede Lederrep: 

Flemming V. Olesen 

Til stede 

Stestrup Børnegård:  

Mette Smilsen 

Til stede   

Vipperød Børnegård:  
Anne Marie Antonsen, formand 

Til stede Områdeleder:                

Kaja Bonde Pedersen 

Til stede 

Ågerup Børnehus:  

Carsten Svensgaard, næstformand 

Til stede   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dagsorden: Tid  Noter/referat 

1. Godkendelse af 
dagsorden. 

 

18.30 Godkendt.  

2. Planlægning af valg 

til bestyrelsen 

18.35 Jf. styrelsesvedtægterne §2, skal der afholdes valg til besty-
relsen en gang årligt i perioden maj-oktober. Bestyrelsen for 
Område Kildedam, har i forretningsordenen §6 vedtaget at 
valg skal afvikles i maj-juni. 

Jf. forretningsordenen §1 indkalder områdeleder til første 
møde i den nyvalgte bestyrelse, som afholdes ultimo juni 
2018. 

Alle rep. er valgt for en 2-årig periode, med forskudte valg. 

På valg i 2018, for perioden 2018-2020: 

Forældrerepræsentanter: 
Ågerup Børnehus: Carsten Svensgaard- genopstiller 
Elletoften: Camilla Frederiksen- genopstiller ikke 
Solgården: Mikkel Andersen- anbefaler at ny forælderrepræ-
sentant kan repræsentere Solgården hele valgperioden på 2 
år. 
Huset: Vakant 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Helle Pedersen-genopstiller 
Gitte Büllow Sørensen- 

Følgende forældre er ikke på valg, men har ikke børn i dag-
tilbud efter 1.8.2018. Styrelsesvedtægterne hindrer dog 
ikke fortsættelse resten af valgperioden. 
Midgård: Poul Behrendt- 
Stestrup Børnegård: Mette Smilsen-valg opsættes, for re-
præsentantskab resten af perioden 2017-2019. 
 
Alle suppleanter vælges for et år, og er dermed på valg. 
 
Formålet er at få afdækket ønske om genopstilling, samt af-
talt hvordan, og under hvilke former, valget skal afvikles. 
 
Valget afvikles lokalt i børnehusene, i maj, med hjælp fra 
forældrerådene. 
 
:// Styrelsesvedtægter for dagtilbud 
:// Forretningsorden, Område Kildedam 

3. Justering af organi-

sationen ”Holbæk 

kommune” 

19.00 Forslag om justering af organisationen, Holbæk Kommune, 
bliver fremsat, behandlet og forventet godkendt på kommu-
nalbestyrelsesmøde (KBM), d. 14.3.2018. (pk.41) 
 
Justeringens betydning for Læring og trivsel: 



• Julie Becher bliver ny chef for området Læring og 
trivsel, med tiltrædelse pr. 1.4.2018 

• Sundhed for børn og unge bliver lagt ind under Bør-
neindsatsen, hvorfor områdelederfunktion i Sundhed 
for børn og unge bliver nedlagt 

• Ressourcepædagogerne bliver delt op og flyttet ud 
til dagtilbudsområderne, med virkning pr. 1.5.2018 

• Der bliver samlet set to ledere mindre på området.  
 

Formålet med punktet er at Bestyrelsen orienteres om sta-
tus, i forhold til afledte konsekvenser, samt får mulighed at 
drøfte disse.  

http://holbaek.dk/politik/kommunalbestyrelsen/dagsorde-
ner-og-referater  

Drøftet. 

4. Overførsler  19.15 KB har et punkt (60) på dagsordenen d. 14.3.2018, vedrø-
rende overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017 til 2018. 

Af sagsfremstillingen fremgår det at overførte midler fra de 
respektive dagstilbudsområder, skal bruges til at løse den 
samlede udfordring på Læring og trivsel. 

Formålet med punktet er at bestyrelsen informeres om det 
indstillede forslag, orienteres om KB´s beslutning, samt gives 
mulighed for en drøftelse at denne.  

http://holbaek.dk/politik/kommunalbestyrelsen/dagsorde-
ner-og-referater 

KB besluttede at forslaget for kerneområde Læring og Triv-
sel, skulle tilbage og behandles i Udvalget for Børn og Skole. 
Udvalget har udskudt beslutningen til deres møde d. 
9.4.2018. 

Taget til efterretning i bestyrelsen. 

5. Møde med udval-
get, d. 25.4.2018 

19.30 Udvalget for Børn og Skole har vedtaget en ny model for ud-
valgets samarbejde med bestyrelserne om den løbende ud-
vikling af kommunens dagtilbud og folkeskoler.  
Den nye samarbejdsmodel lægger op til, at udvalg og besty-
relser mødes tre gange årligt. 
Første møde mellem udvalget og områdebestyrelsen for 
Dagtilbud Område Kildedam, er d. 25.4.2018 kl. 19.30-21.00. 
(I Solgården) 
Mødet vil indeholde nogle generelle temaer, men bestyrel-
sen er også meget velkommen til at fremsætte emner/opta-
gethed som ønskes drøftet med udvalget.  
Formålet er at afdække bestyrelsens ønsker til debat. 

Bestyrelsen forbereder et oplæg med følgende overskrift: 

http://holbaek.dk/politik/kommunalbestyrelsen/dagsordener-og-referater
http://holbaek.dk/politik/kommunalbestyrelsen/dagsordener-og-referater
http://holbaek.dk/politik/kommunalbestyrelsen/dagsordener-og-referater
http://holbaek.dk/politik/kommunalbestyrelsen/dagsordener-og-referater


Hvad er vi optaget af? (Styrker/udfordringer) med henblik på 

at lægge op til en konstruktiv dialog omkring hvordan vi 

sammen kan gøre lokalområderne til et aktiv for Holbæk 

Kommune. 

6. Orientering 20.30 • Initiativ sag på KBM, d. 14.3.18, vedr. fremskydning 
af evaluering af områdestrukturen 

• Lock-out varsel pr. 10.4.18 

• Genåbning af budget som følge af udgift til leasing 
af biler 

7. Evt. 20.50 - 

8. Punkter til næste 
møde. 

 • Genåbning af budget som følge af udgift til leasing 

af biler 

• Udkast til formandens beretning. 

• Dialogmøde med udvalget for børn og skole kl. 

18.30-20.00 

9. Næste møde:  25.4.2018. Solgården, Østergade 64, 4340 Tølløse 

                                                                                                                                                       Afbud meldes til områdeleder. 

 

 


