
Formandsberetning oktober 2021. 

 

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til Dagmargårdens 

generalforsamling 2021. På grund af Covid 19 kunne vi ikke afholde 

generalforsamlingen sidste år, så min beretning kommer reelt til at indeholde, 

hvad der er sket i Dagmargården de sidste 2 år.  

I henhold til vores vedtægter skal der afholdes et ordinært forældremøde inden 

udgangen af oktober, og dette forældremøde er normalt at betragte som 

generalforsamling. På grund af situationen har vi valgt ikke at afholde et ordinært 

forældremøde men alene en generalforsamling. 

I henhold til vores vedtægter er dagsordenen følgende: 

  1. Valg af dirigent  

  2. Valg af stemmeudvalg 

  3. Bestyrelsens beretning herunder økonomi 

  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

  5. Eventuelt 

I min beretning kommer jeg ikke detaljeret ind på, hvad der er foregået i løbet af 

perioden i relation til børnene eller de personalemæssige forhold, det kommer 

Lene efterfølgende ind på. 

Vi er heldigvis ved at være tilbage til en normal hverdag, og det synes vi vist alle er 

dejligt. Men tiden siden vor seneste generalforsamling har desværre i storomfang 

været præget af Covid 19.  Det har for alle været en turbulent og udfordrende tid 

og har medført store udfordringer for personalet med henblik på at leve op til de 

restriktioner, der blev udstedt af myndighederne.  Jeg vil gerne rose hele 

personalet for den indsats de ydet, for det har betydet, at vi er sluppet godt 

igennem pandemien indtil nu. Jeg plejer gerne at sammenligne personalet i 

Dagmargården med sygeplejersker og andet sundhedspersonale, idet personalet i 

institutionerne ligesom sundhedspersonalet var nødt til at gå på arbejde, hvis ikke 



det skulle få store konsekvenser for samfundet, det glemmer man desværre.   Men 

jeg vil også gerne rose jer forældre for, at I også respekterede de restriktioner, der 

var, og også jeres forståelse for, at vi var nødt til at lukke ned og genåbne 

Dagmargården på et tidspunkt.. 

Pr. 1. januar i år ændrede vi vores pasningsmoduler i lighed med hvad kommunen 

gjorde. 35 timers modulet blev ændret til 37 timer og 47,5 timers modulet blev 

fastholdt. Herudover har vi et 30 timers modul, som vi kun tilbyder forældre på 

barselsorlov. Hvor tilskuddet hidtil har været det samme for 35 og 47,5 timers 

modulerne, reducerede man tilskuddet for 37 timers modulet, hvilket betyder et 

fald i tilskuddet fra kommunen på ca. kr. 400.000,- om året. Som det fremgår af 

tallet ville det være væsentligt mere attraktivt, hvis vi fremover kun tilbød 47,5 

timers modulet, hvor vi udover det øgede tilskud også ville få øgede betalinger fra 

forældrene. Samlet set vil det betyde forøgede indtægter på i alt kr. 700.-800.000,- 

. Vi har p.t. ingen planet om at ændre på vores moduler, men til gengæld har vi 

behov for at få strammet op, således at de forældre, der får passet deres barn 37 

timer om ugen, fra 1/9 d.å. skal aflevere et skema, hvoraf det fremgår, i hvilket 

tidsrum deres barn ønskes passet 4 uger frem, så vi bedre kan planlægge vores 

hverdag. 

Desværre har Coronaen medført, at vi ikke har kunnet afholde flere af de 

traditionelle arrangementer som legepladsdag, bedsteforældredag, sommerfest  

og planteklukkedag med deltagelse af søskende, forældre og bedsteforældre. Vi 

har i stedet kompenseret for det ved at holde et par af tingene internt bl.a. 

plantekrukkedag. Men nu kan vi heldigvis åbne op igen, så vi ser frem til næste 

arrangement, der er julearrangementet. 

Implementeringen af ”Den styrkede Pædagogiske Læreplan” har været en 

væsentlig del af hverdagen i det forgangne år, hvor også bestyrelsen har været 

involveret. De seks læreplanstemaer er: Social udvikling, Alsidig 

personlig udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og 

bevægelse, natur , udeliv og science og kultur ,æstetik og 

fællesskab. I første omgang satser vi i Dagmargården på områderne ”social 

udvikling og på alsidig personlig udvikling, og disse 2 områder går igen i alle 

pædagogiske tiltag i henhold til det enkelte barn og fællesskabet. 



Siden sidste generalforsamling har vi gennemført en 

medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der viste, at personalet generelt er positive 

og tilfredse, så det tager vi i bestyrelsen og ledelsen imod med tilfredshed. 

Ellers må vi sige, at der i løbet af perioden har været gang i forbedringen af 

ejendommen såvel inde som ude. Det har til tider været hektisk for personalet og 

børnene, der har levet med svineri og støj, men vi synes, at resultatet er blevet 

rigtigt godt. 

Vi synes bl.a. at det har pyntet, at vi har fået malet og dekoreret begge opgange, 

og børnene kan rigtig godt lige udsmykningen. Herudover har vi fået malet gangen 

i stueetagen og fået sat nye lamper op, det har pyntet og lysnet meget. 

Det har længe været et ønske, at der blev gjort noget ved toilet- og vaskerummene 

i stueetagen. Det var en udfordring at få dette arbejde gennemført bl.a. kom der 

ekstraarbejder til i form af udskiftning af nogle rør og faldstammer, men resultatet 

er vi meget glade for, og ikke mindst glade for det yderligere skabsplads vi har fået 

i begge rum. 

Vi har fået udskiftet alle vinduer i kælderetagen og fået skiftet det ene vindue med 

en dør, så vi kan komme direkte ud i gården fra aktivitetslokalet. Det giver en 

større fleksibilitet og sikkerhed.  

Men den største investering var udskiftningen af vort tag. Vi var lidt spændte på, 

hvor udfordrende det ville blive medens arbejdet stod på, men det gik 

forbavsende godt, og ikke mindst vi undgik klager fra naboerne, men det skete jo 

også primært i ferieperioden. 

Endelig har vi fået skiftet og lagt linoleum på diverse gulve. 

Udendørs har vi bl.a. fået opført 2 shelters, som børnene er meget glade for, 

ligesom vi har investeret i en rutschebane og diverse legeredskaber. Endvidere har 

vi fået etableret en håndvask udendørs i Coronaens tegn. 

Nu kan vi snart heller ikke finde på flere investeringer, og vi synes faktisk også, at 

Dagmargården i dag fremtræder i velplejet og renoveret stand. Endvidere er vores 

udendørsfaciliteter også i orden. De anførte investeringer har i alt kostet ca. kr. 

2,0, så det har været et dyrt år. 



De anførte investeringer, som vi har foretaget af egen lomme har naturligvis 

påvirket vores økonomi, hvilket regnskabet også viser, da vi har straks-afskrevet 

alle de anførte investeringer.  

Men overordnet synes jeg godt vi kan sige, at vi har godt styr på tingene i 

Dagmargården.    

  

 


