Dagtilbud HobroSYD
Bymarken, Farvervænget, Onsild samt Stoldalen og Naturgården.

Sdr. Allé 7E
9500 Hobro
Tlf. 97 11 51 42

moson@mariagerfjord.dk

www.dagtilbudhobrosyd.dk

Hobro, den 11. oktober 2017

Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag, den 10. oktober 2017 kl. 19.00 – 21.30 i
Børnehuset Stoldalen.
1. Velkomst og præsentation
Mogens bød velkommen med efterfølgende præsentation bordet rundt.
2. Styrelsesvedtægten
Styrelsesvedtægten blev gennemgået i overordnede træk.
3. Bestyrelsens overordnede principper
Bestyrelsens overordnede principper blev gennemgået.
Der var enighed i bestyrelsen om en fastholdelse af den nuværende aftale omkring indkøb i
forbindelse med den daglige drift i børnehusene. Dette vil fortsat varetages af
børenehusenes ledere og medarbejdere uden indblanding fra bestyrelsen.
Større investeringer skal fortsat godkendes af bestyrelsen.
Peter Kristensen, Bymarken, vil gerne arbejde videre på en mulig madordning med
udgangspunkt i en forældrearrangeret ordning. Peter har erfaring med en udbyder fra en
anden kommune, som muligvis kan udbyde fuld forplejning til en lavere pris. Bestyrelsen
var åben for en drøftelse på næste bestyrelsesmøde, og Peter sender derfor materiale til
Mogens, som kan udsendes til gennemlæsning med næste dagsorden.
Den tidligere bestyrelse indsendte en ansøgning til kommunen omkring udvidelse af
åbningstiden i Onsild Børnehus med et kvarter hver morgen. Mogens informerede om, at
ansøgningen er blevet imødekommet.

4. Tavshedserklæring
Mogens påpegede at bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt i tilfælde af, at der på
bestyrelsesmøderne drøftes emner, som kun vedrører bestyrelsen, og henviste samtidig til
tavshedserklæringen og den dertil hørende straffelov §152.
5. Børne & Unge politik, Høring
I forbindelse med opdateringen af Mariagerfjord Kommunes Børne- og Ungepolitik, ønsker
Udvalget for Børn og Familie at modtage input fra alle interessenter, og dermed også fra
forældrebestyrelserne.
Eventuelle input vil tage udgangspunkt i følgende fire spørgsmål:
- Hvad indeholder et godt børneliv?
- Hvordan ruster vi den nye generation af børn og unge til at kunne begå sig i fremtidens
samfund?
- Hvilke temaer, synes I, er vigtige at have med i en kommunal børne- og ungepolitik?
(eksempler fra den nuværende børnepolitik er forskellighed, ansvar, sundhed, læring,
anderkendelse, helhed, omsorg, leg/venskab)
- Andre kommentarer til den nye politik.
Mogens sender link til den nuværende Børne- og Ungepolitik til gennemlæsning inden
næste bestyrelsesmøde, hvor input til den nye politik vil skulle gøres klar.
6. Valg
- Formand: Jakob Glintborg, Farvervænget
- Næstformand: Mie S. Michelsen, Stoldalen
- Referent: Rikke H. Kallestrup, Farvervænget
7. Møder fremover:
Mandag, den 27. november 2017
Torsdag, den 1. marts 2018
Onsdag, den 13. juni 2018
Tirsdag, den 21. august 2018
Alle møder ligger fra kl. 19.00 - 21.30. Møderne holdes på skift i Børnehusene.
8. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

