
 

 

 

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

     Konstituerende Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,  

i Område Kildedam. 

 

Torsdag, d. 9.9 2020, kl. 18.30-21.00 

Områdekontoret Hjortholmvej 9B, 4340 Tølløse 

 

Forældrerep.  Medarbejdere:  

Elletoften:  

Bjørn Krüger 

Til stede Gitte Büllow Sørensen Til stede 

 

Huset:  

Nadia Merth Hansen 

Til stede 

 

Bendikte Bindslev Til stede 

 

Midgård:  

Andrea Casciotta 

Til stede 

 

Helle Pedersen Til stede 

 

Solgården: 

Anja Holst Jensen 

 Afbud   

Stestrup Børnegård: 

Lau Julø Nielsen 

Til stede 

 

Lederrep: 

- 

 

Vipperød Børnegård:  
Asger Hvid Bechstrøm 

Til stede 

 

Områdeleder:                

Kaja Bonde Pedersen 

Til stede 

 

Ågerup Børnehus:  

Marianne Poulsen 

Til stede 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dagsorden: Ansv. Noter/referat 

Præsentation af bestyrelsens med-

lemmer 

kbp Kort præsentationsrunde: 

• Hvem er jeg? 

• Hvad er mine forventninger til bestyrelsesar-

bejdet? 

Under punktet underskrives Tavshedserklæring. 
 

Konstituering af bestyrelsen kbp Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næst-
formand.  

Formand er herefter mødeleder. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig som følger: 

 

Formand:  

Marianne Poulsen, Ågerup Børnehus 

 

Næstformand:  

Bjørn Krüger Veng, Elletoften i Ugerløse 

1. Godkendelse af dagsorden 19.00 Godkendt. 

 

2. Fastsættelse af forretnings-
orden for bestyrelsesarbej-
det 

19.05 Ifølge styrelsesvedtægtens § 5 skal bestyrelsen fast-
sætte en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet. 
Styrelsesvedtægten skal som minimum indeholde 
bestemmelser om: 

a) Indkaldelse af suppleant 

b) Indkaldelse og afholdelse af møder 

c) Dagsordenens indhold og udformning 

d) Afstemninger og betingelser for beslutnings-

dygtighed 

e) Dagsordenens og referaters offentliggørelse 

f) Den obligatoriske årsberetning, og det årlige 

forældremøde. 

 

§4a  “...udpeges mødeleder blandt øvrige bestyrel-

sesrep” ændres til “...er næstformand mødeleder”. 

 



Der tilføjes §7a “ Ol og formand aftaler rammer og 

lokation for afholdelse af mødet, fra gang til gang”. 

 

§11 “...fysisk er til stede” ændres til “...deltager i mø-

det”. 

 

3. Forældreråd  19.30 Ifølge styrelsesvedtægtens § 10 skal der oprettes for-
ældreråd i alle børnehuse, og ifølge § 10 stk. 3 er det 
bestyrelsen, som fastsætter forretningsorden for for-
ældrerådenes valg og arbejde. 

 

Arbejdet med revidering af vedtægter for forældrerå-
dene påbegyndes, og fortsættes på næste bestyrel-
sesmøde. 
Når revideringer er tilendebragt, udsendes vedtæg-
terne i høring i forældrerådene, hvorefter bestyrelsen 
endeligtfastsætter vedtægterne gældende for perio-
den efterfølgende frem til næste bestyrelses valg. 

4. Fastsættelse af møde-
række, for bestyrelsesmø-
der. 

19.45 Næste møde, d. 27.10.20. 

Lokation og rammer udmeldes umiddelbart op til 
mødet, da tiderne p.t. er usikre og ændrer sig som 
følge at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, i for-
hold til den aktuelle Covid-situation på det givne tids-
punkt. 

Ol og formand udarbejder møderække for resten af 
perioden. 

5. Budget 2021+ 20.00 Budgettet for 2021+ er sendt i høring.  

Borgere, bestyrelser, virksomheder, råd, nævn, for-
eninger og medarbejdere har mulighed for at give 
deres holdning om budgetforslaget til kende.  

Tidsplan for budgetprocessen: 

 

Første behandling i KB: d. 2.9.2020 

Høringsperiode: 31.8.-18.9.2020, kl. 12.00. 

Anden behandling i ØK: d. 30.9.2020 

Anden behandling i KB: d. 7.10.2020 

 

Bestyrelsen præsenteres for effektiviseringsforslag 
som vedrører dagtilbud, med henblik på udarbej-
delse af høringssvar. 

 



Link til effektiviseringsforslag som vedrører dagtil-

bud: 

https://holbaek.dk/media/27580059/effektiviseringer-udvalget-for-

boern-og-skole.pdf 

 
https://holbaek.dk/media/27580057/effektiviseringer-socialudval-

get.pdf 

 

Budgetmaterialet i sin helhed: 

https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2021/ 

 

På baggrund af materialet, udarbejder Bjørn forslag 
til høringssvar, som rundsendes til bestyrelsen til 
kommentering. Deadline for tilbagemeldinger til 
Bjørn: onsdag, d. 16.9.20, kl.12.00 

 

6 Orientering  20.40 • Ansættelse ny Områdeleder. Kbp går på pen-

sion, og har sidste arbejdsdag, fredag d. 

27.11.20.  

Ny OL forventes ansat pr. 1.1.2021.  

Med hensyn til deltagelse i ansættelsesud-

valg, sendes formanden og næstformandens 

kontaktoplysninger til  

Chef Julie Becker, som forestår ansættelses-

processen, og vil tage direkte kontakt til for-

manden vedrørende dette. 

7 Evt. 20.55 Afgående formand Andrea Casciotta beklager, at for-
mandens beretning ikke lå klar til publicering i forbin-
delse med afholdes af valg til bestyrelsen. 

Beretningen rundsendes til nuværende bestyrelse for 
kommentering, hvorefter den publiceres. Kommenta-
rer/bemærkninger skal være AC i hænde, senest 3 
dage efter fremsendelsen. 

8. Punkter til næste møde.  • Fortsætte arbejdet med fastsættelse af ved-

tægter for forældreråd, herunder hvordan 

forældrerådet understøttes i sit arbejde ved 

længerevarende fravær af pædagogisk leder. 

(vedtægterne sendes i høring i forældrerå-

dene, før endelig fastsættelse) 

9. Næste møde:  Tirsdag, d. 27.10.20 

                                                                                                                                                     Afbud meldes til områdeleder. 

https://holbaek.dk/media/27580059/effektiviseringer-udvalget-for-boern-og-skole.pdf
https://holbaek.dk/media/27580059/effektiviseringer-udvalget-for-boern-og-skole.pdf
https://holbaek.dk/media/27580057/effektiviseringer-socialudvalget.pdf
https://holbaek.dk/media/27580057/effektiviseringer-socialudvalget.pdf
https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2021/


 


