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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 11.12.2017. 
 
Dagsorden                           
1. Valg af Dirigent & referent. 
2. Temadrøftelse vedr. ”kost og økologi” (køkkenansvarlige, Vivi (BG) og Birthe (Strdlvj) deltager) 
3. Orientering og drøftelse vedr. byggeri af ny institution i midtbyen. 
4. Forældrepunkter. 
5. Økonomi (Status) v/Ulrik. 
6. Orientering/eventuelt. 
 

 
Ad. 1: 
Ulrik valgt. 
 
Ad.2: 
Birthe og Vivi orienterede om kost, sundhed og økologi ud fra deres daglige praksis på hhv. Struedalvej og i 
Baunegården.  
I Østbyens dagtilbud får alle børn sund og varieret kost. I begge huse har vi ugentligt: 
1 suppe-/grøddag 
2 dage med kød eller fisk 
2 smørrebrødsdage  
Der suppleres altid med varieret frugt og grønt. 
Vi er allerede nu optagede af økologi. Således indkøbes mælk, korn og ris økologisk, hvilket svarer til ca. 25% af vore 
madindkøb. Vi vil op på ca. 30% inden 2020.  
Louise gør opmærksom på en artikel omhandlende 10 nøglefødevarer, som man med fordel kan købe økologisk, da 
dette vil sænke pesticidindtaget med 75%. Vi undersøger dette nærmere og vender tilbage til bestyrelsen. 
 
Ad. 3: 
Ulrik orienterede kort om opstart af byggemøder og  institutionsbesøg. Vi  - byggeudvalget, som består af personale, 
forældre og ledere - har forholdsvis frie hænder gennem hele udviklings- og projekteringsfasen. Der skal bygges til 
100 bhv. børn og 50 vugg.børn. Et hus på ca. 12-1300 m2 på grunden hvor Østre Skole tidligere lå. Hvordan 
institutionen indplaceres distriktsmæssigt og hvilken ledelse den skal være under er ej afgjort. Det politiske udvalg 
tager stilling til disse spørgsmål i det nye år.  
 
Ad. 4: 
Forældreønske at det skrives på ”tavlen” ved stuen, hvis der er fravær i institutionen. 
Fokus på beskrivelse af tilbuddet til de ”store” i Børnehaven Struerdalvej i 2018. 
 
Ad. 5: 
Ulrik gjorde rede for dagtilbuddets øjeblikkelige økonomiske status. Såvel dagpleje som som dagtilbud ser ud til at 
komme ud af 2017 balancerende omkring 0. 
 
Ad. 6: 
Baunegården åbner kl. 06.00 fra 2. januar 2018 p.g.a. opstået behov. 
Susanne Lauritsen repræsenterer dagplejen som personalerepræsentant i 2018. 
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