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                 Referat af bestyrelsesmøde i Rask Mølle børneunivers 
 

Dato : 12.1.23 

Tidspunkt : Kl. 17-19 

Sted  : Søstjernen 

Ref. : Nicholas 
Birgit ( Køkkenass)  ”sørger” for noget til kaffen 

 

Punkt  Mål                                                                              Ansvarlig 

 

1. Nyt   Nyt fra institutionen.                          Jane og Nicholas 

  Personale situation 

   

 

2. Nyt  Nyt fra formanden.                            Mette 

   

 

3. Budget  Orientering om budgettet                                    Jane 
   Ét budget i dagtilbuddet  

   Faldende børnetal  

   Stort overforbrug på løn/timer i Skovstjernen – plan herfor 

   Lukning af Skoven – Ansvarlighed for det samlede budget 

   Nyt tiltag i stedet for skovprofilen. 

   Rygter om lukning af Skovstjernen, hvordan ser prognoserne ud 

    

4. Mad             Nyt fra Køkkenet                                     Jane 
 Madpolitik i dagtilbuddet  

Afholdelse af fødselsdag 

  
5: Billeder Next step efterlyses??     En fra bestyrelsen 

 

6. Evt. 

 

Flyttes  

Næste møde se på principper omkring samskabelse 

 

 

 

  Venlig hilsen 

Mette & Jane 
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Nyt fra institutionen 
Jane orienterer vedr. energikrisen. Der er tidligere lavet en energiplan, der beskriver 

hvorledes vi har valgt at spare på energien. Politisk er der bestemt, at vi skal lave en nødplan, 

 hvis strømmen ryger eller der besluttes, at der skal slukkes for strømmen. Der skal derfor 

 være kogt vand på forhånd, at der er sikkerhed omkring babyalarmer, at der er  

pandelamper og dåsemad i reserve. 

 

Der er to medarbejdere, der forventes at gå på efterløn, og der forventes ydermere, at to 

 medarbejdere går på barsel. 

 

Birgit er startet i køkkenet, og det er gået over al forventning. Børnene spiser rigtig meget 

 mad og er modige med at smage på det. Birgit er taget super godt i mod. Ved fællespasning i 

 I ferieperioderne i Søstjernen, vil Skovstjernens børn og få mad fra produktionskøkkenet. 

 

Al pasning i skolernes ferier fremadrettet, vil blive afholdt i Søstjernen. Dette for at målrette  

ressourcerne på organisatorisk niveau, bedst muligt.  

 

 

Nyt fra formanden 
Intet nyt fra formanden. 

 

 

Orientering om budgettet 

Belægningsoversigten for kommende år deles rundt. Jane orienterer omkring budget og  

Børnetal for de kommende år. 

Skovstjernen står til at mangle mange børn ved udgangen af 2023, og det samme gør 

vuggestuen i Søstjernen. Det nye budget bliver åbnet den 6. Februar, og her vil Jane holde et  

møde med en central økonomiansvarlig, der vil hjælpe med at estimere året udgifter. 

Skoven blev lukket, da det er en økonomisk ansvarlighed på grund af omkostninger 

forbundet med dette.  

 

Der arbejdes med at få Skovstjernen certificeret som Grønne Spirer. Dette skal være med til 

at få Skovstjernens grønne DNA tættere på institutionen, og en måde at få brandet  

Skovstjernens gode arbejde med natur, miljø og bæredygtighed. 

 

Prognoserne ser ud til, at børnene er i byen, men de kan dog stadig ikke ses i systemet,  

hvorfor budgettet ser stramt ud. 

 

 

Nyt fra køkkenet 
Det besluttes i bestyrelsen, at madordningen skal dække mad hele dagen. 

Der indkøbes de varer, der er på tilbud og i sæson, så madbudgettet kan overholdes, og der ønskes 

ikke et krav om økologimærke. 

 

Afholdelse af fødselsdag i institutionerne: Det besluttes i bestyrelsen, at fødselsdage pr. d.d skal  
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afholdes med boller, flag, saftevand og kakao. Der skal derfor ikke længere medbringes  

spiseligt hjemmefra. Boller vil blive lavet i institutionerne. Forældre skal medbringe en pakke smør, 

mens institutionen sørger for resten. 

Ved barnets sidste fødselsdag i institutionerne, må barnet invitere stuen til fødselsdag 

derhjemme. 

 

Billeder 
Bestyrelsen tager sig af bestillinger og modtagelse af penge. 

 

 

Eventuelt 
 

Til valg den 16. marts genopstiller Mette, Dorte, Rikke og Sara ikke, da deres børn starter i skole. 

 

Følgende genopstiller: Maria, Sabrina. 

 

Jeppe og Karen fortsætter i bestyrelsen. Vi skal derfor have valgt 4 nye. 

 

 

Der indstilles til nytænkning vedr. navn på Søhestene. 

 

Brobygning starter først op EFTER påskeferien. Ønsker man pasning i påskeferien, foregår  

pasningen i Søstjernen. 

 

 


