
 
 

Referat fra Forældremøde med valg til bestyrelsen  

Tirsdag d. 23.04.2019 kl. 19.00-21.00 i Vandpytten. 

 

1. Valg af stemmeudvalg 

Rikke Riishøj og Mai Simonsen 

 

2. Valg af dirigent  

Anders Jørgensen 

 

3. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Bestyrelsesformand Rune Larsen (beretningen er vedhæftet 

efter referatet) 

 

Spørgsmål efter gennemgang af beretningen: 

 

- En af forældrene ytrede, en utilfreds med den midlertidige løsning på Hillerødsholmsskolen, og 

vi undersøger omfanget og følger op på det. Personalet vil være opmærksomme på, at 

formidle, hvad vi laver i løbet af dagen.  

- Hvordan sikrer Vandpytten at fastholde personale? Der har været udskiftning blandt 

personalet, men vi har ved ansættelse haft en viden om, at det var kortvarige ansættelser 

grundet videreuddannelser, rejser osv. Vi vil fremadrettet være opmærksom på, at finde det 

rigtige personale, med de rigtige kompetencer, i længere perioder.  

- Hvad bruges pengene til der før gik til frokostordningen? De er bl.a. brugt til musikpædagog 

Anne O samt Nadja, svømmekursus, Mangholm (besøgsbondegård), Badut.nu (teater), bustur 

til zoo og eksperimentarium  

- Hvad vil der være fokus på næste år? Det vil især være Implementering af den nye styrkede 

læreplan. Vi skal i år især arbejde med børneperspektiver, hverdagsrutiner til efteråret og 

læringsmiljøer gennem hele dagen.   

 

4. Regnskabsaflæggelse for 2018 samt status på 2019 

Se vedhæftede bilag (ikke på hjemmesiden) 

 

Spørgsmål til hvad beløbet under Inventar og legeplads dækker over:  

Der er ekstraordinært indkøbt gyngestativ og faldunderlag til 66.000 i 2018 (ekskl. Moms) 

Derudover dækker beløbet blandt andet over indkøb til forbedring af arbejdsmiljø, hvor der er 

indkøbt inventar til kontor, specielt byggede garderober til personalet, ergonomiske stole, indkøb 

af diverse materialer, legetøj og maling til legepladsen.  

 

5. Behandling af eventuelle indkomne forslag 



 
Ingen forslag 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

a. Bestyrelsesmedlemmer, som fortsætter i valgt valgperiode: 

i. Bestyrelsesmedlem – Rune Larsen 

ii. Bestyrelsesmedlem - Anders Jørgensen 

iii. Bestyrelsesmedlem - Mai Simonsen 

b. På genvalg er følgende: 

i. Tidligere suppleant og nu Bestyrelsesmedlem – Rune Foss ønsker genvalg  

c. Opstillede til valg 

i. Rune Foss (Far til Bertram på Krudtuglestuen) 

ii. Phillip Lindehøj (Far til Eric på krudtuglestuen) 

iii. Anne Marie Gundelach (mor til Viggo på Spilopstuen) 

iv. Alevtyna Pabst (mor til Hugo på Spilopstuen) 

v. Bettina Aagaard (mor til Liva L på Spilopstuen) 

Valgt med flest stemmer blev Rune Foss, dernæst Phillip Lindehøj og Anne Marie Gundelach som suppleant. 

7. Eventuelt 

Fastsættelse af forældrebetaling: Ingen ændringer 

Politik for sponsorater 

I Vandpytten har vi gennem årene modtaget mange gode sponsorater i form af gaver fra forældre. 

I bestyrelsen har vi gjort os nogle etiske overvejelser herom og er kommet frem til følgende politik. 

1. Ønsker man at sponsorere en gave til huset, er det altid en god ide at forhøre sig. Personalet 

forbeholder sig retten til at sige nej tak til sponsoratet hvis det ikke giver mening for huset og vores 

pædagogiske grundlag. 

2. Et sponsorat modtages ikke hvis gaven har synlige reklamer, eller hvis huset pålægges at reklamere 

yderligere for det gældende produkt. 

3. At give et sponsorat er helt frivilligt og gives derfor anonymt. 

 

 

Sommerfest afholdes d. 8 juni for alle børn og forældre. Er der nogle, der har lyst til at være 

medarrangør, har gode ideer til lege, aktivitet osv. så skriv til bestyrelsen på Famly.  

 

Lørdag d. 25 maj er der forældrearbejdsdag fra 9-14, som er en god anledning til at møde andre 

forældre. 

 

 

 



 
 

Bestyrelsens beretning ved Foreningen Vandpyttens  

ordinære medlemsmøde d. 23.4.2019 

 

Dette års medlemsmøde repræsenterer et jubilæum; nemlig Foreningen Vandpyttens 5-års jubilæum. I 

oktober 2013 købte og overtog medlemmerne den oprindeligt privatejede institution og dermed driften af 

og ansvaret for Vandpytten. Med en forskydning af medlemsmødet fra oktober til april er dette møde altså 

den 5. af sin slags siden den stiftende generalforsamling. 

Vandpytten har i de seneste 5 år udviklet sig og er i dag en veldrevet forening med en stabil kerne af 

medarbejdere og mange glade børn og forældre, der vender tilbage med familiernes nytilkomne. 

At drive en institution er dog ikke uden udfordringer. Således har dette år, som tidligere, budt på 

ressourcekrævende opgaver. 

I sommeren/efterår 2018 fik vi skiftet den gamle del af bygningens tag. Dette arbejde betød både 

begrænsning af ude-arealer, samt en betydelig mængde ekstraopgaver for ledelsen i Vandpytten.  

Vi nåede lige at glæde os over, at vi nu havde en institution, der enten er helt nybygget eller med nyt tag 

hvilket vi havde glædet os til kunne sikre os en årrække uden udfordringer på og i vores bygninger.  

Glæden varede imidlertid til februar 2019, hvor en større vandskade blev konstateret under køkkenet og 

det ene badeværelse. Denne skade er i skrivende stund ved at blive udbedret, men det har været en tung 

opgave med genhusning, megen ekstra logistik og med udfordringer for både personale og forældre og 

børn. Børnene har dog på mange måder været dem, der trak det længste strå i den forstand, at de store 

har fået nye og spændende rammer, at gå på opdagelse i og alle har nydt godt af personalet og ledelsens 

store indsats for at kompensere for de udfordringer genhusningen giver. 

Personalegruppen er stabil og en stor del af det faste personale, og såmænd også flere vikarer, har været i 

Vandpytten i mange år, men der har alligevel været ændringer. To fastansatte er for tiden på orlov og da vi 

samtidig har prioriteret at få flere fastansatte pædagoger, er Vandpyttens faste personalegruppe suppleret 

med nye ansigter. Dem er vi glade for at have med på holdet. 

Personalet arbejder for tiden med udvikling af nye lærerplaner. Det er et omfattende, men interessant og 

inspirerende, arbejde, hvor Vandpyttens personale allerede er godt i gang med projektet, der skal være 

fuldt implementeret i juli 2020. For tiden arbejder personalet med udvikling af ”børneperspektiver” som 

tema. 

Herdis har været konstitueret leder siden starten af 2018 og Ingerlise er i den forbindelse trådt ind i 

ledelses-teamet. Det er et stærkt team, pædagogisk som ledelsesmæssigt, og en løsning som både 

personale og bestyrelse er glade for. 

Jonas Simming Jørgensen startede den seneste periode som formand, men i efteråret trak han sig fra 

bestyrelsen af personlige årsager. Rune Larsen (tidligere næstformand) overtog formandsposten og 

suppleant Rune Foss trådte ind i bestyrelsen som medlem. 



 
Økonomien i Vandpytten er god og solid. Som nævnt, er Foreningen Vandpytten nu 5 år gammel og vi har i 

de første år været optagede af, at sikre en solid og bæredygtig økonomi. Det har vi nu og med en 

egenkapital på ca. kr. 600.000 har vi en sund økonomi med passende polstring til at modstå eventuelle 

bølgeskvulp i fremtiden. 

At regnskabet, trods det, viser et driftsunderskud på godt kr. 200.000 i 2018 skyldes dels ekstraordinære 

enkeltstående personaleudgifter, dels øgede udgiften til personale i 2018 som følge af højere pædagog-

normering. 

Bestyrelsen ser positivt frem mod det kommende år. Historien viser, at der altid bliver udfordringer, men 

også, at vi er gode til at løse dem og få godt og nyt ud af disse… 

 

På vegne af Foreningen Vandpyttens bestyrelse 

Rune Larsen 

Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


