
 

 

Dagsorden og referater 

 

Mødets formål: konstituering af bestyrelsen og Bestyrelsesmøde 

Dato: 16. september 2021 Tid:  kl. 19:00 – 21:00 Sted: mødelokale M11 

Fraværende:  

Deltagere tilstede:   

 

Referent: Det går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. Henrik Larsen var referent. 

 Emne Tid Formål med punktet Information 

Refleksion  

Beslutning 

Beslutningsreferat 

1.  Velkommen og tjekker in 

 

19:00 – 

19:20 

Opbygger relationer med velkomst og 

præsentation af hinanden 

Information Alle præsenterede hinanden  

2.  Gennemgår 

forretningsorden. 

Principper, 

styrelsesvedtægterne og 

vejledninger er som 

uddybende materiale 

19:20 –  

19:45 
Forretningsorden.d

ocx

Principper for 

budget.docx

styrelsesvedtaegter-

for-dagtilbudsbestyrelser-2020.pdf
  

vejledning-til-udar

bejdelse-af-principper-i-dagtilbudsbestyrelser (002).pdf
 

Information Gennemgået, godkendt  

3.  Konstitueringen af 

bestyrelsen  

19:45 – 

20:05 

Der skal vælges en formand og 

næstformand samt en til 

forældreorganisationen. 

Beslutning Formanden blev Ditte Dybvad Holm 

Næstformand Nanna Lenander 



4.  1. indtræder 
suppleanter kun i 
bestyrelsen, når et 
ordinært medlem 
udtræder, eller 
også ved ordinære 
medlemmers 
forfald ved enkelte 
møder.  

 
2. Om suppleanter 

kun har stemmeret, 
hvis de er indtrådt 
som ordinært 
medlem, eller om 
de også har 
stemmeret ved 
deltagelse i enkelte 
møder.  

 
3. Om suppleanter 

har taleret, hvis de 

deltager i 

bestyrelsesmødern

e. 

20:05 – 

20:20 

At tage stilling til hvordan suppleanter 

indtræder i bestyrelsen 

Beslutning 1. Suppleanten kan både indtræde ved udtrædelse 

af bestyrelsen og ordinæres medlemmers forfald 

ved enkelte møder. 

 

2.  Suppleanter har stemmeret, både ifm. ordinære 

medlemmers udtræden såvel som ved enkelte 

møder, hvor ordinære medlemmer har forfald. 

3. suppleanter har taleret, når det deltager i 

bestyrelsesmøderne 

5.  Fastlagte mødedatoer og 
mødetidspunkt 
Kl. 19-21  
 
16. september 2021 
2. december 2021 
17. marts 2022 
1. juni 2022 

20:20-

20:25 

Mødetidspunkt er kl. 19-21 passende Beslutning  Mødedatoer er godkendt. 



6.  Hvem skriver referat 20:25- 

20:30 

skal der være en fast referent eller skal det 

gå på skift. 

Beslutning Opgaven går på skift  

4.  Budget  

- Akkumuleret 

- Forventet 

20:30 -

20:40 

Budgettet er vedhæftet, alle kan stille 

spørgsmål til budgettet. 

Budget maj 2021.pdf

 

Refleksion og 

godkendelse 

 

Drøftet og godkendt 

5.  Nyt fra Skødstrup Dagtilbud 20:40-

20:50 

- Foredrag den 23. september om 

Madro over teams. Hvilke tegn vil vi 

gerne se efter foredraget?  

- Hændelser 

- Forældre og personale hvilke 

værdier vil vi arbejde henimod at 

samskabelsen lykkedes? 

- Morgenmad, formiddagsmad og 

eftermiddagsmad 

 

Information  Der blev informeret 

Børnene kan fortsat spise sin egen medbragte 

morgenmad i afdelingerne og den betalte 

morgenmad vender ikke tilbage.   

6.  Efterårets dialogmøde 

mellem rådmanden, 

udvalget og bestyrelserne 

20:50-

20:55 

Den 28. september kl. 10:00 – 20:30 er der 

dagtilbuds- skole- og FU-bestyrelser for 

distrikts møde i nord på Vorrevangskolen, 

Vorregårds Allé 109 8200 Aarhus N 

 

Information Ditte Holm og Henrik Larsen vi deltager i 

kommende møde. Alle bestyrelsesmedlemmer kan 

deltage 

7.  Punkter til næste gang 20:55 – 

21:00 

Hvilke principper vil vi udarbejde for: 

- madro  

- personalet må afspadsere i ferieperioder, 

hvis alle børn er hentet før lukketid 

  

 

 


