
 

 

 

 

 
 

VELKOMST- OG KONSTITUERINGSMØDE 

 

FOR OMRÅDEBESTYRELSEN 

 

 I OMRÅDE AUNING 

 

MANDAG D. 09. MAJ 22 I MÆLKEVEJEN 

 

KL. 18.30 – CA. 20.00 

 

Tilstede: Thomas Hedegaard Sørensen, Maria Hvid, Lisbeth Torp, Git Drachmann, Lonnie 

Andersen, Mette Frydendahl, Agnete Brandt, Katrine B. Eskildsen, Joanne Jørgensen, Tanja 

Mikkelsen, Trine F. Østergaard, Dan Brouer, Jeanette Jensen, Connie Nielsen, Ida Haven og Doris 

Bang. 

 

Afbud:  

 

Referent: D.B. 

 

Møde områdebestyrelsen og suppleanter 

         

• Velkommen til bestyrelsen (Bilag: Styrelsesvedtægt for Område Auning 

og Område Grenå) 

• Kort intro til bestyrelsesarbejdet i Område Auning. 

• Temaer, der skal arbejdes med i 2022/23 (Kapaciteten i dagtilbuddene, 

rekruttering i dagplejen/vikarer, digitalisering, den styrkede pædagogiske 

læreplan, legepladser/legemiljøer. 

• Årsplan for møder (Bilag: Årsplan for møder i 2022) 

• Tavshedserklæring og skema til offentliggørelse af  

adresser, tlf.nr. mailadresse etc.  underskrives ☺ 

Pjece om områdebestyrelsen er under udarbejdelse 

 

Tak til medarbejdersuppleanterne: Lonnie, Mette, Joanna og Connie 

 

Konstituering af Områdebestyrelsen – Såfremt der skal foregå en skriftlig afstemning om valget 

af formand/kvinde og næstformand/kvinde, er det kun de valgte forældre- og 

medarbejderrepræsentanter med stemmeret, der kan stemme her. 

 

1. Valg af formand/kvinde / næstformand/kvinde og sekretær  

 

- Formand: Dan Brouer 

- Næstforkvinde: Trine F. Østergaard 

- Sekretær: Områdeleder v/Doris Bang – Dog er der et forslag om, at denne opgave kan 

varetages på skift i bestyrelsen.  

 

2. Orientering og godkendelse af budgetopfølgning januar – marts 2022 

 



 

 

- Budgetopfølgningen er godkendt. 

 

3. Information om 2 x høringer – Høringsfristen er d. 12. maj Høringsmaterialet er 

udsendt. 

- Forslag til etablering af et børnekulturelt netværk 

- Analysen af mulighederne og omkostningerne ved at indføre madordninger. 

 

- Høringssvar blev drøftet på mødet. Der er fremsendt høringssvar ved formand Dan 

Brouer og næstforkvinde i LMU Inger L. Jensen. (Bilag: 2 x høringssvar) 

 

4. Kontaktudvalgsmøde d. 8. juni kl. 16.00 – 18.00 Grenå Rådhus  

Deltagere – Formand + 1 forældrerepræsentant + aftaleholder (OBS – Dorthe deltager i 

stedet for undertegnede)  

Emner til kontaktudvalgsmødet – Svar senest 11. maj 

            It- udstyr dagtilbudsområdet 

 

- Deltagere: Formand Dan Brouer, forældrerepræsentant Thomas Hedegaard Sørensen og 

afdelingsleder Dorthe Karlsen. 

- Forslag til emner fremsendt til BUU: Digitalisering på dagpasningsområdet og 

legepladser/legemiljøer/vedligeholdelse 

 

5. Evt. 

 

Ida Haven forældrerepræsentant fra §32 Regnbuen ønsker, at der er mulighed for, at en 

pædagog fra §32 Regnbuen også kan deltage i bestyrelsen og bestyrelsesmøderne. 

Det aftales, at Ida Haven vil kontakte personalet i §32 for at undersøge nærmere på, 

hvorledes pædagogerne og ledelsen forholder sig til denne mulighed. 

 

 

 
 


