
 

Referat fra forældremøde med valg til bestyrelsen d. 26-8-2020 

 

1. Valg af stemmeudvalg:  Cecilie Søndergaard og Daniella Sjöström 

2. Valg af dirigent: Anders Jørgensen 

3. Bestyrelsens beretning, som blev sendt ud inden forældremødet blev gennemgået, og der var 

mulighed for at stille spørgsmål. Beretningen dækker en lidt længere periode en vanligt pga Covid-

19, og dette har også været årsag til at valg til bestyrelsen har været udskudt. Følgende punkter 

blev fremhævet på mødet: 

 

• Covid-19 har haft betydning for personalets arbejdsmiljø, hvor især de faste grupper har 

skabt udfordringer for børn i udsatte positioner, og personalets manglende muligheder for 

sparring på tværs har været svært.  

• Vi har haft fokus på normeringen i Vandpytten. Det er vores ambition, at komme tættere 

på ønsket om minimumsnormeringer i 2025. Det er en udfordring, at finde en 

beregningsmodel, som kan omsætte minimumsnormeringer til antal timer pr. enhed. Men 

det er planen, at vi i 2021, vil ansætte en fast medhjælper mere i huset.  Det vil dog have 

betydning for fordelingsnøglen af pædagoger/medhjælper, når der ansættes en 

medhjælper, men det giver flere timer og hænder til børnene.  

• Året 2019 havde vi vandskade, som har betydet, et merforbrug pga genhusning, ekstra 

personale pga ændrede rammer og fordeling på to matrikler.   

• Bestyrelsen har valgt at investere i en sundhedsforsikring for personalet, både fordi det har 

været et ønske, og fordi det på sigt forhåbentligt giver kortere sygdomsforløb og dermed 

mindre vikarforbrug. 

• Vores driftsgaranti er blevet indfriet 

• I bestyrelsen er vi blevet mere opmærksomme på, at der skal være mere tid på møderne til 

at gennemgå punkterne. De vil også gerne fremhæve, en temadag med både bestyrelse og 

personale, i det forgange år, som været en temadag med hele bestyrelsen og personalet, 

hvor der efterfølgende blev samlet materiale, men ønsker og visioner.   

 

4. Regnskabsaflæggelse for 2019 samt status på 2020:  

Regnskabet viser et underskud på cirka 150.000kr, som primært skyldes vores udfordringer under 

vandskaden, men også fordi vi har haft et bygningstilskud til gode fra Hillerød kommune, som først 

er blevet udbetalt i 2020. (190.000 pr. år) Det er vores ambition, at det balancerer i 2020, hvor vi 

også har fået reguleret bygningstilskuddet.  

 

 

 



5. Vandpyttens vedtægter:  

Bestyrelsen orienterer om, at der skal laves små justeringer i Vandpyttens vedtægter. Det er i 

forhold til, hvornår den nye bestyrelse tiltræder bestyrelsen og Vandpyttens hjemmeside adresse, 

skal også opdateres.  

 

6. Behandling af eventuelle indkomne forslag.  

Der er ingen indkomne forslag.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Rune Larsen (Genopstiller) bestyrelsesformand VALGT 

Mai Simonsen (Genopstiller) VALGT 

Anne Marie Gundelach (Genopstiller) VALGT 

Katrine Rhiger VALGT 

Eva Heltborg 

Sune Vest VALGT (suppleant) 

Frederikke Heindrich 

Lasse Sangill VALGT 

 

Der blev afgivet 26 stemmesedler.  

 

8. Vandpyttens venner: 

Støtteforening, som har deres egne vedtægter og som støtter projekter, ture eller indkøb af legetøj 

til Vandpytten, men som ikke støtter til driften. Det er et tilskud, der beløber sig til ca. 20.000kr om 

året. I år har det været brugt til indkøb af udendørs rekvisitter, såsom cykler og staffelier.  

Der skal vælges 2 nye til denne post samt 1 fra bestyrelsen. Valgt er Cecilie Søndergaard, Frederikke 

Hendrich og Lasse Sangill.  

 

9. Arbejdsdag:  

Afholdes søndag d. 27-9 fra 09.00 til 15.00, og der er tilmelding på FAMLY. Klaus melder ud på 

forhånd, hvis der er brug for værktøj eller andet. Bestyrelsen sørger for forplejning.  

 

10. Eventuelt:   

Der er et ønske om, hvorvidt Famly kan bruges til billeddokumentation særligt i forhold til de børn, 

der ikke må blive lagt på Facebook. Det er allerede et punkt, som bestyrelsen drøfter og har fokus 

på, og de forventer at melde noget ud inden 2021.  

 


