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Aarhus, 13.oktober 2015 

Frederiksbjerg Dagtilbud 
Referat fra konstituerende møde i bestyrelsen, torsdag d.8.oktober 2015, kl.17.15-19.15 

Mødet blev afholdt i Kroghsgade vuggestue, Kroghsgade 1. 

 

Til stede: 

Marianne Quist (Vug. Baunes Plads), Morten Høgh (Bhv. Marselisparken), Krishna Vijayarankan 

(Børnehuset Jægergårdsgade), Mette B.Schriver (Ajstrup), Claus Tofting-Olesen (Kroghsgade 

Vuggestue), Niels Junge (Bhv. Guldbryllupsasylet), Kirsten Nielsen (Jægergårdsgade 70), Ma-

lene Brøndum Lundkvist (Ajstrup), Kirstine Kirk (Bhv. Guldbryllupsasylet), Inger Barslund 

Afbud: 

Peter Hybers (Jægergårdsgade 70), Sari Simonsen (Børnehuset Ole Rømer) 

 

 

Velkomst v.Inger 

 
1. Præsentation af bestyrelsen 

 Den nye bestyrelse præsenterer sig for hinanden 

2. Hvad laver bestyrelsen 

 Afbud fra Peter, så Inger forsøgte at give et billede af arbejdet i dagtilbuddets bestyrel-

se 

 Inger fortæller om dagtilbuddet, særligt fokus på økonomi og kvalitetsrapport 

 

3. Konstituering 

 Formand, Marianne Quist 

 Næstformand, Peter Hybers 

 Referent opgaven går på skift, formand undtaget 

 

4. Gennemgang af forretningsorden  

Der blev suppleret med ønske om tættere formandskab, så næstformand informeres på lige 

fod som formand. Næstformand inddrages i årsplanlægning. Formanden kan inddrage de en-

kelte bestyrelsesmedlemmer efter behov, hvis der er spørgsmål eller opgaver hvor deres viden 

eller stillingtagen behøves. Bestyrelsen har pligt til at bidrage til dette samarbejde. 

Under punktet Indkaldelse, tilføjes det at formanden sender en mail 3 uger før hvert møde, 

dette for at sikre at bestyrelsen kan nå at sende evt dagsordenpunkter. En uklar formulering 

vedr. punktet dagsorden, omformuleres. Inger sender forslag til anden formulering, bestyrel-

sen kommenterer via mail. 

Bestyrelsen ønsker at der til hvert møde udnævnes en tidtager, så vi sikrer at nå dagsorde-

nens punkter. 

 

5. Fremtidige møder 

 Datoer (25.november, mødet udvides med ½ time, 12.jan, 2.marts, 28.april, 6.juni, 

23.aug) 
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 Tidspunkt kl.17.15-19.15 

 Hvor afholdes møder 

Møder forventes afholdt i Kroghsgade, alternativt Adm.huset N.J.Fjordsgade skole, tjek 

hver dagsorden. 

 

6. Årsplan, Punkt flyttet til næste møde 

7. Billeder 

 Billeder af bestyrelsen skal på intra, Vi nåede ikke punktet, men husk at tjekke om det 

er på plads. 

 

 

 

 

 

 

Inger Barslund 

ingb@aarhus.dk 

 


