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valg til bestyrelsen 
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Velkommen

• Velkomst v. Birte.
– Gennemgang af dagsorden.



Referat .
1. Velkomst v. formanden Birte.

2. Valg af ordstyrer- Nicolai.

3. Valg af referent –Helle.

4. Fremlæggelse af årsresultatet for 2016 v/ Anders fra LDD

5. Formandens beretning til orientering v/ Birte.

6. Lederens fem minutter v/Helle.

7. Fremlæggelse af Børnenes Vels regnskab 2016 v/Nicolaj.

1. Fastsættelse af frivilligt bidrag for kommende år.

8. Forventningsafstemning omkring forældre inddragelse i hverdagen v. Marianne

9. Indkommende forslag til debat.

10. Lidt om bestyrelses arbejde v/ Christina.

11. Valg til bestyrelsen samt en suppleant.

12. Valg til aktivitetsudvalgene.

13. Evaluering og opsamling af aftenens møde.

14. Eventuelt.



Fremlæggelse af regnskab 2016

4. Anders fra LDD, fremlagde regnskabet.se slides 5-9.
• Der var et enkelt spørgsmål angående kursus udgifter der var små kontra store udgifter til 

paptallerkner.

• Svar: vi har i 2016 lavet et spare budget, hvor der blev skåret på uddannelses kontoen, normalt er der 

flere penge. Udgifterne dækker ikke kun paptallerkner, men alt en gangs materiale i Børnehuset, 

håndklæder, servietter, engangsklude, skralde poser, bagepapir, stanniol  og meget mere.

5. Birte afgav formandens beretning, se slides 10-18.

6. Lederens 5 minutter, se slide 19.
• Helle informerede kort om, de nyansatte der var faldet godt til og var glade for at arbejde hos os. 

Helle har afholdt en 121 samtaler med alle ny ansatte og alle oplever, at de er blevet taget godt imod 

og blevet hjulpet godt i gang.

• Helle præsenterede vores nye tiltag i form af en årsberetning og alle er velkommen til at tage en med 

hjem. Beretningen ligges på hjemmesiden, sendes på fil til politikere og andre der kunne have gavn af 

at læse lidt om os og den ligges fysisk på biblioteket og sognegården m.m.

• Helle fremhævede nogle få af de nye mål i 2017.

• Helle informerede om medicin givning i børnehuset. Personalet giver gerne lægeordineret medicin, så 

som astmamedicin o.a. men vi henstiller til at medicin så vidt det er muligt gives hjemme, man kan -

som en forældre nævnte - godt få ordineret penicillin således, at det kun skal gives 2 gange om dagen, 

morgen og aften, dermed kan I selv give barnet medicinen. Vi giver ikke smertestillende medicin, som 

f.eks. børne Panodil. Hvis det er nødvendigt, er barnet ikke frisk nok til, at deltage i hverdagen i 

Børnehuset.

• Face book for og imod – bestyrelsen tager det op. Der var enkelte forældre der savner billeder af 

hverdagen, da de ikke ønsker billeder på Facebook, andre var meget glade for gruppen der er en 

lukket gruppe. Vi har pc, der kan man se billeder på. Det for tidskrævende for personalet at ligge 

billeder ind på barnets egen login på hjemmesiden, vi vil hellere bruge tiden sammen med barnet. 

Andre gode muligheder er at læse i dagbøgerne i begge afdelinger. Man kan også skrive på Facebook 

hvad børnene har oplevet, der behøver ikke altid at være billeder.



Resultat 2016







NOTER

2016 2015 Note

VEDLIGEHOLDELSE 9

Tilgang 80.007,97 0

ANSKAFFELSESSUM 80.007,97 0

Årets afskrivninger 22.374,00 0

22.374,00 0

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 57.633,97 0

LANGFRISTET GÆLD 10

DLR Kredit 1.877.090,84 1.969.279

Merkur Andelskasse 1.028.156,26 943.642

2.905.247,10 2.912.921

Der opdeles således:

Langfristet gæld 2.801.247,10 2.808.921

Kortfristet gæld 104.000,00 104.000

2.905.247,10 2.912.921

EVENTUALFORPLIGTELSER 11

Til sikkerhed for driftsgarantien i Middelfart Sparekasse er der deponeret ejerpantebrev på

i alt kr. 900.000,- i ejendommen Øster Allé 16, Strib, hvis regnskabsmæsige værdi

udgør kr. 4.472.294,38,-.

Til sikkerhed for realkreditlån i DLR Kredit er der deponeret realkreditpantebrev 

på i alt kr. 2.271.000,- i ejendommen Øster Allé 16, Strib, hvis regnskabsmæssige værdi

udgør kr. 4.472.294,38,-.

Til sikkerhed for lån i Merkur Andelskasse er der deponeret ejerpantebrev 

på i alt kr. 1.250.000,- i ejendommen Øster Allé 16, Strib, hvis regnskabsmæssige værdi

udgør kr. 4.472.294,38,-.



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

Note 2016 2015

AKTIVER

Ejendommen Øster Allé 16, Strib 4.472.940,38 4.472.940

Inventar 8 11.994,50 23.989

Vedligeholdelse 9 57.633,97 0

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 4.542.568,85 4.496.929

Andelsbeviser Merkur Andelskasse 36.900,00 34.700

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 36.900,00 34.700

ANLÆGSAKTIVER 4.579.468,85 4.531.629

Tilgodehavender 71.011,54 6.264

Likvide beholdninger 168.084,87 5.502

Forudbetalte omkostninger 84.650,68 49.130

OMSÆTNINGSAKTIVER 323.747,09 60.896

AKTIVER 4.903.215,94 4.592.525

PASSIVER

Saldo pr. 1/1 2016 768.708,39 772.403

Årets resultat 263.307,77 -3.694

EGENKAPITAL 1.032.016,16 768.708

Lån, ejendommen Øster Allé 16 10 2.801.247,10 2.808.921

LANGFRISTET GÆLD 2.801.247,10 2.808.921

Kortfristet del af langfristet gæld 10 104.000,00 104.000

Gæld til pengeinstitutter 3.368,25 436.444

Feriepengeforpligtelse 378.903,91 379.471

Øvrige skyldige omkostninger 583.680,52 94.981

KORTFRISTET GÆLD 1.069.952,68 1.014.895

GÆLD 1.069.952,68 1.014.895

PASSIVER 4.903.215,94 4.592.525



Formandens beretning

• Bestyrelsesarbejdet her i Stribonitten 

byder på mange forskelligartede og 

spændende opgaver der alle på den ene 

eller anden måde er med til at give et godt 

billede og en større forståelse af de 

mange aspekter der er i at drive en privat 

integreret institution.



Retningslinjer for 

udvalgsarbejdet I børnehuset
• I bestyrelsen sætter vi stor pris på de udvalg 

med forældre der frivilligt lægger et stykke 

arbejde i, på den ene eller anden måde at gøre 

noget rigtig godt for vores børnehus. 

•

• Vi vil rigtig gerne bakke op om de udvalg og de 

initiativer der er. Derfor har vi i samarbejde med 

LDD fået formuleret nogle retningslinjer for 

udvalgsarbejdet i Stribonitten, så vi alle har et 

fælles udgangspunkt for hvordan vi arbejder.

•



Markedsføring

• Vi har i år arbejdet en del med markedsføring af 

Børnehuset

•

• Vi har bl.a. været med på gademarkedet her i Strib i 

august

•

• Etableret samarbejde med de private dagplejere

•

• Film om Børnehuset –blev fremvist på mødet.

• https://www.youtube.com/watch?v=MczXjBeQhZo

https://www.youtube.com/watch?v=MczXjBeQhZo


Opnormering i vuggestuen

• Stribonitten er og skal fortsat være en lille privat 

integreret institution i nærmiljøet. 

•

• Ud fra et ønske om at sikre mere stabilitet for 

børnene med faste og kendte voksne besluttede 

vi at ansøge kommunen om opnormering. 

•

• Kommunen imødekom vores ansøgning og 

vuggestuen blev pr. 1.oktober 2016 opnormeret 

til 22 børn.



Personale

• Det sidste års tid har vi af 3 omgange søgt og ansat nyt 

personale i børnehuset.

•

• Hver gang er en oplagt mulighed til at se på 

sammensætningen af personalet, kompetencer og 

faggrupper. 

•

• Selvom vi på personalesiden har lidt nogle tab af meget 

afholdt, erfarent og dygtigt personale, så har det også 

ført noget nyt og spændende med sig og vi har fået nyt 

dygtigt og engageret personale ind.



Afskaffelse eller nedjustering af 

driftsgarantien
• I børnehuset skal vi, ligesom alle andre private institutioner 

Middelfart kommune, for at blive godkendt stille en 3 måneders 

driftsgaranti. 

•

• Vi har i år, i fællesskab med de øvrige private institutioner i 

kommunen, forfattet og sendt et brev til forvaltningen med ønske om 

nedsættelse af driftsgarantien fra 3 til 1 måned.

•

• Vores ønske blev i første omgang ikke imødekommet og kommunen 

fastholder deres krav.

•

• Dialog med Christian Kromann herom medførte i første omgang 

heller ingenting. Trods hans positive indstilling kunne han dog melde 

tilbage at han var blevet mødt af, hvad han beskriver som, en 

generel uvilje mod private institutioner i kommunen.



Kommunalt tilsyn

• Vi havde i november måned vores årlige 

kommunale tilsyn. 

• Fra kommunen kom Aase Nissen og Anette 

Christoffersen. Herfra deltog Dorrit og Helle 

samt Christina fra bestyrelsen.

• Vi fik fine feedback kommentarer fra Annette og 

Aase, de sagde blandt andet: 

• ”At vi har et børnehus vi kan være stolte af. Der 

er en god hyggelig stemning, anerkendende 

personale og børnene er glade og trives i et hus 

hvor der er plads til leg og hjemlig hygge”



Bestyrelseskursus

• LDD afholder bestyrelseskurser for 

bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, ledere 

og andre med interesse i bestyrelsesarbejdet i 

selvejende og private institutioner.

• Kurset giver bl.a. en introduktion til 

bestyrelsesarbejdet, inspiration til et positivt og 

struktureret bestyrelsesarbejde, afklaring af 

kompetenceområder, indblik i den relevante 

lovgivning og overblik over bestyrelsens rolle i 

forhold til den daglige ledelse



Kommende opgaver for den nye 

bestyrelse

• Udarbejde et årshjul for bestyrelsesarbejdet

•

• Revidere Børnehusets vedtægter

•

• Arbejde med nedsættelse af driftsgarantien 

•

• Fortsat arbejde med markedsføring af 

børnehuset



Lederens 5 minutter
Årsberetning 2016 indeholder:
• Vores værdier og nøgletal.

• Pædagogik og udvikling.

• Familie samarbejde.

• Personale. 

• Hus.

• Formandens beretning.

Årsberetning 2017, Nogle af de nye mål er:
• Pædagogiske udvikling:  Projekt med Lene Iversholt fra UCL. – rum og pædagogik.

• Hus og udearealer: Opsætning af nye legeredskaber som fondsgruppen har søgt om midler til. 

• Udvide og forbedre kryberum - plan er at lave en overdækning mellem stuen og kryberummet, men prisniveauet 

skal undersøges først. Vi vil forsøge at minimere dryp fra loftet ved, at opsætte kondenshæmmende materiale i 

loftet og personalet skal sørge for at åbne begge døre i kryberummet dagligt. 

• Information: Mål er at få sygemeld funktion sat til, men det kræver tid både til at sætte det op og personalet skal 

lære at lave udtræk. Hjemmesiden skal rettes til, der er f.eks. mange ekstra klik der kan undgås.

• Ny velkomstfolder blev laver i januar, den ligger på hjemmesiden.



Børnenes Vel
• Regnskab 2016.

Regnskab for foreningen Børnenes Vel i Strib 
for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

RESULTATOPGØRELSE 2016 kr.

Indtægter

Indbetaling fra forældre 100,00

Renteindtægter 0,00

Indtægter i alt 100,00

Omkostninger

Gebyr til Sparekassen 200,00

Omostninger i alt 200,00

Årets resultat -100,00

BALANCE pr. 31.12.2016

Aktiver

Kassebeholdning 2.155,50

Middelfart Sparekasse konto 756-56-30970 15.640,58

Aktiver i alt 17.796,08

Egen kapital 31.12.2016 17.796,08



Børnens Vel

• Fastsættelse af årlig kontingent til foreningen børnenes vel konto 0756 -

7565630970.

• Pay mobile nr: 60 20 56 43
– Nummeret er ikke aktiveret i skrivende stund, men besked kommer ud så snart det er.

– Husk at skrive barnets navn når i Indbetaler – man må gerne indbetale mere hvis man har 

kan og vil.

• Kontingent : fastsættes til 100,00 kr. i 2017.



Forventnings afstemning.
Rammer.

– Rammer og forventninger håber vi jer at alle har sat sig ind i og 

respektere.

• F.eks. Vores åbningstider.

• Personalets forventninger til jer

• Se velkomstfolder på hjemmesiden.

• Vi forventer især, at der er dialog og at alle udviser åbenhed og 

respekt for hinanden. Hilser på hinanden, det gælder også forældre 

imellem.

• Muligheder.

– Institutionen er båret af engagement, fra alle sider.

– Opfordre til at bidrage, det gør en forskel, det kan mærkes, f.eks. 

legepladsdage.



Indkommende forslag.

Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før 

mødet.

Der var ingen indkommende forslag.



Valg til bestyrelsen.

På valg er : 

Formand: Birte Toft.

Medlem: Inge Gottfredsen, Christine Lund, Marianne Nannerup.

Valgt til bestyrelsen: 

Birte Toft, Inge Gottfredsen, Heidi Berg, Line Krøis Askholm, 

Valgt til suppleant: Benedickte Sophie Posthumus. 

På mødet blev Birte genvalgt til formand.

Næste konstituerende bestyrelsesmøde er d. 24.4.2017 kl. 19.00

Aktivitetsudvalget er inviteret til at komme 19.30 d. 24.4.

Når bestyrelsen har konstitueret sig udsendes ny adresseliste på bestyrelsen.



Valg til udvalgene

• Aktivitets udvalg.

– Valgt: Susan Magnussen, Helle Fog 

Jacobsen , Sofie Krath.

• Bygge udvalg.

– Valgt: Thomas Magnussen formand, Martin 

Scheuerlein, eventuelt Thorbjørn M.

– Kurt Andersen vil gerne hjælpe hvis der bliver 

spurgt. 

• Fondsudvalg.

– Valgt: Mads Henriette spørger ham. 



Evaluering og opsamling.

– Thomas ønsker flere mænd til bygge udvalget og der 

er var enighed om, at der bliver spurgt derhjemme. 

– Kan vi gøre noget anderledes for at øge fremmødet? 

Et forslag var rødvin, et andet var at ligge mødet i 

forlængelse af åbningstiden.

• Eventuelt.

– Lågen husk at lukke lågen og slå slåen i. Der er 

forældre og personale, der oplever at den ikke bliver 

lukket ordentligt.

– Tak for iaften


