
Referatet fra bestyrelsesmødet i Naturstien 31/10-16  

kl. 19.00 til 21.30 

i Them Børnehave, Toftbjerg bakke 2, 8653 Them 

Tilstede: Anders(konstitueret institutionsleder), Hanne(medarbejderrepræsentant Them), 

Stine(medarbejderrepræsentant Bryrup), Merete(Bryrup), Maja(Bryrup), Karina(Them), 

Christian(Askehuset), Gitte Marie(Askehuset), Pia(suppleant Them), Heidi(suppleant 

Askehuset), Diana(Askehuset).    

1. Velkommen 

 

2. Præsentationsrunde. – hvem er vi og hvorfor sidder vi her? 

Alle præsenterede sig selv 

Mette Cecilie kan desværre ikke være 2. suppleant for Bryrup, da hun er 

fastansat i Them. Der bliver som udgangspunkt ikke valgt en ny. 

 

3. Håndbog for bestyrelsen gennemgås – er vedhæftet 

Håndbogen blev gennemgået.  

Den er lavet som styringsredskab for bestyrelsen.  

Det er særligt interessant hvad der står i afsnit 3 + 4.  

Den nuværende håndbog bliver justeret til i det nye år, så der kommer 

en ny udgave.  

 

Bestyrelsen har tidligere lavet nogle principper for Naturstien – de står 

på hjemmesiden. 

 

4. Forretningsorden for Naturstien gennemgås og rettes evt. til – er 

vedhæftet 

Den blev gennemgået.  

Vi skal i alle huse være opmærksomme på, at både dagsorden og referat 

kommer på DayCare. 

Ændring: Medarbejderrepræsentant for Askehuset er fremadrettet valgt i 

lige år.  

 

5. Konstituering af bestyrelsen: Formand, Næstformand og Referent  

Formand: Maja Stender(Bryrup) 

Næstformand: Christian Jensen(Askehuset) 

Referent: Stine Mortensen/Tue Sørensen(Bryrup) 

 



6. Nyt fra Anders 

- Hilsen fra Britt, som følger lidt med fra sidelinien 

 

- Der laves trivselsundersøgelse og APV i hele Silkeborg kommune. 

Resultater bliver præsenteret for bestyrelsen 

 

- Der har tidligere været søgt midler til udvidet åbningstid og det 

stopper som udgangspunkt pr. 1. januar. Der er ikke taget en 

beslutning i kommunen, men det kommer nok indenfor den næste 

måned – Anders sender ud på mail, når der er taget en beslutning fra 

kommunen. Hvis kommunen vælger at forlænge muligheden for 

udvidet åbningstid forsætter Naturstien med udvidet åbningstid til og 

med januar, så bestyrelsen kan vende det på mødet i januar.  

 

- Mona vil gerne overlevere det arbejde der tidligere har været lavet i 

bestyrelsen – Maja og Mona snakker sammen. 

 

- Der er faldende børnetal i 2017.  

 

7. Logo til Naturstien – Vi kigger på indkommende forslag 

- Vi har kigget på de indkomne forslag og syntes ikke de er det helt 

rigtige for naturstien.  

- Maja spørger en grafiker(en forælder i Bryrup). 

- Christian spørger ligeledes en grafiker. 

- Vi beder alle de ældste børn i børnehusene tegne en tegning med 

børnehaven på tur på Naturstien. 

 

8. Nye mødedatoer – husk kalender 

Alle møder er fra 19-21.30 

- Tirsdag den 10. januar i Bryrup 

- Onsdag den 22. marts i Askehuset 

- Torsdag den 18. maj i Them 

- Tirsdag den 22. august i Bryrup 

 

9. Eventuelt  

- Ledelsen taler om, hvordan man kan arbejde med frivillighed 

fremadrettet. Det tages op på næste møde. 

- Punkt til næste møde: Snak om hvordan man vil samarbejde i 

bestyrelsen herunder hvordan mailkorrespondancen skal foregå, 

hvem der deltager i møder udover bestyrelsesmøder mm. 



- Punkt til næste møde: Hvordan skaber man bedre synlighed af 

bestyrelsens arbejde i børnehusene. 

- Punkt til næste møde: Resultater fra trivselsundersøgelse og APV 

- Punkt til næste møde: Logo 

- Næste møde bliver nytårskur og foregår i Bryrup, hvor Naturstien 

gerne vil give lidt godt til ganen(Anders bestiller). 


