Referat af konstituerende bestyrelsesmøde
i Dagtilbud Lund
Mandag d. 11. oktober 2021
kl. 18.15 - 19.00

Afbu d fra Magdalena

1. Præsentationsrunde
Gensidig præsentationsrunde af bestyrelsen, der nu består af:
Michael Jensen (medlem, Lund Bø rnehus)
Pernille Jepsen (medlem, Lund Bø rnehus)
Olav A Thomsen (medlem, Dagplejen)
Pernille Lund (medlem, Børnelunden)
Magdalena Christensen (medlem, Børnelunden)
Line B Halborg (medlem, Bygholm Bakker)
Jonas Lindeløv (medlem, Bygholm Bakker)
Merete Kristensen (su ppleant, L und Børnehus)
Tim Nelson (suppleant, Børnelunden)
Samt Ditte Haahr o g Anna Falk som personalerepræsentanter
Og Betina Martinussen, som leder.

Bestyrelsens kontakto plysninger (navn, forældre til, tilknyttet hus / enhed og
mailadresse) vil snart være tilgængelig på Aula og hjemmesiden.

2. Bestyrelsens ar bej de og konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig således at Jonas bliver formand og Olav
næstformand.

Enighed i bestyrelsen, om at ønske at skabe en dynamisk bestyrelse, der løbende
kan være i dialog og indgå i / bidrage til at kvalificere forskellige drøftelser og
perspektiver i ft dagtilbud Lund.
Også en drøftelse af, at kommer aktuelle henvendelser til bestyrelsen, må meget
gerne henvises videre til ledelsen, når dette kan være aktuelt.

3. Intern kommunikation
Ønske om, at kunne kommunikere sammen løbende. Jo nas vil undersøge muligheden for
at benytte en digital platform til dette, fx Slack eller lign.
Det foretrækkes med fysisk fre mmøde til bestyrelsesmøderne, men virtuel deltagelse
kan også være en mulighed, og vil o gså blive betragtet som fuldgyldig deltagelse.
På kommende bestyrelsesmøde kan én tage billeder o g lave ”bestyrelsesplakat” til
ophæng i de forskellige huse.
Olav, Pernille og Betina laver udkast til ny fo rretningsorden, som kan behandles på
kommende bestyrelsesmøde.

4. Næste møde
Jonas og Betina fremsender forslag til dato for næste møde.
Bestyrelsesmødet vil afvikles fra 17.30 -19/19.30.
Send evt. punkter t il næste møde til Jonas eller Betina.
På næste møde, vil der også være mulighed for at komme med forsalg til temaer /
punkter til dagsordenen.

