
Børnehuset Gemmet  
Børnehuset ved Brønshøj Menighed  Gemmet 10  2400 København NV  

Tlf.: 38 60 51 21  e-post: gemmet@mail.tele.dk   www.gemmet10.dk 

Cvr-nr. 61 02 26 19. EAN-nr.: 5798009693143. Nordea 2137- 8210 002 945.  

C:\Users\Kontoret\Documents\Bestyrelsen\Referater\2018\2018-11-05 - B-referat.docx 

 
Referat af bestyrelsesmøde 5. november 2018 
Til stede:  Anne Rikke, Line, Julie, Irene, Susanne, Gitte og Merete. 

Fraværende: Sigrid og Signe. 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Referat fra 28. august 2018 blev underskrevet. 

2. Valg af mødeleder 

Anne Rikke blev valgt. 

3. Meddelelser fra formanden 

Intet nyt. 

4. Orientering fra Merete 

 Vi skal afholde p-dage på Skjalm Hvide i Jørlunde og skal blandt andet lave Tobi. Vi ind-

beretter ikke elektronisk, da vi ikke synes, det er vedkommende at offentliggøre data om 

børnene. 

5. Økonomiprognose 

Vi vil overskride budgettet med omkring 200.000 kr. Ved overskridelse med to procent af 

årsbudgettet, vil vi komme på økonomisk handleplan næste år. Vi sparer på vikarbudgettet året 

ud, så vi holder os under grænsen.  

Generelt bruger vi alt for mange lønkroner. 

Bestyrelsen vedtog at bibeholde julegaver til personalet med beløbsramme på 400 kr. til 

fastansatte og mindre til timelønnede. 

6. Social normering og projekt tidlig indsats 

Vi har holdt motorikuge for de nul- til toårige. Stuerne havde planlagt mange forskellige 

motoriske aktiviteter og så glæde og udvikling hos børnene. 

Desuden har Amanda motorikforløb med samme aldersgruppe to formiddage om ugen. Om 

eftermiddagen har Amanda legegrupper med de tre- til seksårige. 

I januar skal vi have pædagogisk tilsyn med Kids-vurdering. 

7. Vores arbejde med arbejdsmiljøet 

Tina fra AMK kommer på p-dagene og starter den langsommelige proces. Vi ansøger 

Arbejdstilsynet om udsættelse. 

8. Forældremøde og valg til bestyrelsen 

Ingen er på valg, men vi mangler suppleanter, gerne fra Rød og Lilla. 

9. Nyt om huset 

Den gamle del af bygningen får nye vinduer og yderdøre. Arbejdet begyndes inden april 2019, 

men det betyder, at vi skal søge AT om udsættelse. 

10. Nyt fra netværksbestyrelsen og/eller Muffens lederforum  

Merete er nu koordinator for netværket i Muffen. 

11. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Gitter siger tak for jubilæumsfejring. 
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12. Kurser, møder og lignende 

Intet til dette punkt. 

13. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

 Må man parkere på fortovet? Nej, det er ikke tilladt i Københavns kommune. Merete 

opridser parkeringsregler i næste nyhedsbrev. 

 Kan børnene være med til at lave mad? Det er svært at koordinere mellem køkkenet og 

stuerne, og børnene må ikke opholde sig i køkkenet.  

 Der efterlyses flere kreative aktiviteter, så børnene kan få muligheder for andet end at tegne 

og male på syltetøjsglas. 

14. Næste møde 

Torsdag den 17. januar 2019 eller 7. februar 2019. 

15. Eventuelt 

Intet. 

 

Referent Gitte Schaumburg-Jensen/sgn 

30. november 2018 


