
 

Vandpytten – Bestyrelsesmøde d. 06.12.2018 
 

Deltagere: Rune Larsen, Anders Beck Jørgensen, Mai Simonsen, Rune Voss, Lisa Boskov Andersen, 
Klaus Jensen, Ingelise Kragh og Herdis Kristiansen  
Referent: Herdis 
Afbud: Rikke Riishøj 
 
1:Referat fra sidst: 

Bestyrelsesfolderen er nu lagt på hjemmesiden og på Famly snarest. Referat godkendt. 

2:Bestyrelsesmail: 

Bestyrelsen bruger Famly som kommunikationsplatform. Det har været en udfordring at få 

oprettet gruppen, men nu virker det. Herdis sørger for, at grupperne på Famly ikke ligner 

hinanden og derved forveksles.  

3: Regler og retningslinjer for flex-ordning. 

Udkastet blev godkendt efter tilføjelse af et link til regler fra ministeriet og takster for 

deltidsplads. Det, vi reelt har bestemmelsesret over, er tidsrum samt betaling. Her har vi 

besluttet, at vi følger Hillerød kommunes anvisninger. Det vil sige, at man kan få en 

deltidsplads i tidsrummet 9-15 og prisen bliver reguleret, så der betales 82-84 % af prisen. 

Retningslinjerne bliver lagt på hjemmesiden, og sendes ud på Famly.  

4: Årshjul: 

Mai, Rune og Klaus fortsætter med at udarbejde et årshjul til bestyrelsen.  

Vandpyttens årshjul med aktiviteter og vigtige datoer blev godkendt og sendes ud på 

Famly og bliver lagt på hjemmesiden. 

5: Status på byggeri: 

Taget er færdigt og fredag d. 7. december er der afsluttende byggemøde i forhold til de 

sidste mangler (markiser, ovenlysvindue og en lampe) 

Som bekendt er Vandpytten tidligere i år blevet ramt af en vandskade. Der bliver sendt 
nærmere information ud herom til forældrene på FAMLY. Reparationsarbejde vil finde sted 
i foråret 2019, og dette gør, at vi er nødsaget til at genhuse en del af børnene. 



Bestyrelsen og Herdis vil gøre alt for, at genhusningen bliver så gnidningsfri for både 
forældre, børn og ansatte, og at udflytningen medfører så lidt gene som muligt for de 
implicerede. Vi vender vi tilbage, når nyt herom foreligger.  
 

6: Retningslinjer for modtagelse af sponsorater: 

Der har været et ønske om at udarbejde en politik for modtagelse af gaver og sponsorater. 

Ingelise laver et første udkast, og sender til Rune. 

7: Budget: 

Budget 2019 er blevet godkendt.  

Der er blevet ansat flere pædagoger i Vandpytten, og det betyder en højere lønudgift. Det 

er derfor besluttet, at der indskrives et ekstra børnehavebarn, som derved giver midler til 

at fastholde en vintermedhjælper i 4. kvartal 2019. 

Der er i år afsat lidt flere midler til forplejning for at prioritere flere indkøb af økologiske 

varer.  

8: Orientering: 

Rune har afholdt Lederudviklingssamtale med Herdis. 

9: Datoer for møder i 2019: (afholdes i tidsrummet kl.17-19) 

Torsdag d. 7. marts 

Tirsdag d. 11. april (gennemgang af regnskab 2018 Preben LDD deltager) 

Torsdag d. 13. juni 

Tirsdag d. 17. september 

Torsdag d. 5. december (primært budget) 

10. Orientering fra udvalgene:  

Vi har ansat en ny pædagog, Janne, hos spilopperne, som starter 1. februar. Jakob 

stopper i Vandpytten 1. januar og fortsætter livet på Roskilde Festival højskole. 

 

 

 

 

 

 


