Referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts 2018
Afholdt kl. 17.00 i Vindinge Børnehus
Tilstede er:
Formand Linda Christensen, forældrerepræsentant
Næstformand Gitte Simoni, forældrerepræsentant
Bestyrelsesmedlem Mikkel Tilsted, forældrerepræsentant (deltog ikke på punkterne 13-15 + evt.)
Bestyrelsesmedlem Lotte Jensen, forældrerepræsentant
Bestyrelsesmedlem Stine Stæhr Nielsen, forældrerepræsentant
Bestyrelsesmedlem Tommy Nielsen, medarbejderrepræsentant
Bestyrelsesmedlem Mie Olsen, medarbejderrepræsentant
Suppleant Chalotte Lund, forældrerepræsentant
Suppleant Ulla Staun Andersen, forældrerepræsentant

Suppleanterne er ikke stemmeberettigede jf. Vindinge Børnehus’ vedtægter.
Antal stemmeberettigede: 7.
1. Valg af dirigent
Linda stillede op.
Blev enstemmigt valgt.
2. Valg af referent
Formanden indstillede Chalotte til referent.
Blev enstemmigt valgt.
Punkt 18 Kommunalisering og opløsning af Vindinge Børnehus som selvejende institution
Formanden oplæste fra modtaget skriv om processens ved kommunalisering af en selvejende
institutioner som vi har modtaget fra kommunen, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen skal træffe
følgende beslutninger:
 At den selvejende institution opløses
 At den selvejende institution træffer beslutning om, at ejendommen og alle aktiver
overdrages til Roskilde Kommune
 I institutionens vedtægter står der, hvilket formål institutionens formue skal anvendes til
ved institutionens nedlæggelse. Vedtagelsen af dette formål skal fremgå af bestyrelsens

beslutning, og formålet skal herefter godkendes af byrådet i Roskilde Kommune.
Bestyrelsen skal således på et bestyrelsesmøde vedtage, at institutionens formue ved
institutionens nedlæggelse anvendes til, at Roskilde Kommune overtager børnehaven for at
drive den videre som daginstitution, og at bestyrelsen herved anser vedtægtens § som
omhandler dette som opfyldt.
Der henvises endvidere til vedlagte bilag 1 for beskrivelse af processen.
Tommy orienterede om, at personalet har foretaget afstemning anonymt og at bestyrelsens
medarbejderrepræsentanter stemmer i overensstemmelse med flertallet. Forældrenes ønske har
ved deres afstemning vejet tungt. De håber at forældrene vil være med til og arbejde sammen med
dem mod et nyt og bedre børnehus. Dette vil personalet støtte op om.
Beslutning
Skal Vindinge Børnehus ophøre som selvejende institution og anmode Roskilde Kommune om at
blive kommunal, herunder overdrage ejendom og alle aktiver til Roskilde Kommune, samt anvende
institutionens formue ved institutionens nedlæggelse til, at Roskilde Kommune overtager
børnehaven for at drive den videre som daginstitution. Hvorved bestyrelsen anser vedtægtens § 10
som omhandler nedlæggelse som opfyldt.
Afstemning
For: 7 stemmer
Imod: 0 stemmer
Resultat: Godkendt, idet der er stemmeenighed blandt hele bestyrelsen. Formanden igangsætter
processen og sender anmodning til Roskilde Kommune. Det skal afklares med Civilstyrelsen om
institutionen er en fond, som er omfattet af fondsloven.
Såfremt bestyrelsen kan beslutte formål ved et eventuelt overskud ved nedlæggelsen, er der
enighed om, at et eventuelt overskud skal benyttes på at forbedre institutionens legeplads.
Personalet informeres onsdag morgen om beslutningen, herefter sendes mail til forældrene senere
onsdag.
Der laves en udskrift af punktet som kan underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, som kan
sendes til kommunen.

