
Bestyrelsesmøde 17. januar 2017 
  

Til stede: Lone, Ole, Thor, Per, Helle, Peter, Mette, Christian og Niels Jørgen 

 

 

1. Udlejningen til dagplejerne 

 

Jeanette og Kathrine var mødt for at fremlægge dagplejens aktuelle situation og behov. 

Dagplejen vil gerne have bestyrelsen til at genoverveje beslutningen om at bruge alle lokaler på 

Højstrupvej 112 til børnehave.  

For dagplejen er det en uheldig situation, at de ikke længere kan disponere over lokaler i Viben.  

Hvis dagplejen i fuld udstrækning skal kunne bruge Mejsehaven udenfor Viben, som primært 

uderum, er der behov for, at dagplejerne har et rum, hvorfra de kan have opsyn med sovebørn. 

Ligeledes skal rummet kunne bruges til bleskift, mens børnene leger i haven. Som en midlertidig 

løsning er problemet lige nu løst ved, at dagplejerne har opstillet en campingvogn på p-pladsen 

udenfor Mejsehaven. 

 

Ole gennemgik bestyrelsens behandling af dette emne fra dagplejerne planlagde fraflytning fra VNF 

i maj 2016 og til bestyrelsens seneste beslutning den 10. januar 2017. 

 

Bestyrelsen er fortsat enig om at fastholde beslutningen:  

At reservere alle lokaler på Højstrupvej 112 til børnehaven.  

 

Da dagplejerne i 2011 fik lov til at leje lokaler i Viben, havde børnehaven kun 25 børn og dermed 

lokaler at undvære. Nu er vi på vej til 42 børn, og den store søgning vi nu har til Viben gør, at vi selv 

har behov for alle lokalerne. 

VNF er naturligvis indstillet på at der, i samarbejde med dagplejerne findes, en permanent løsning, 

der fortsat kan sikre en naturdagpleje i tæt samarbejde med VNF. 

 

På dette grundlag er dagplejerne indstillet på selv at skaffe/bygge et skur, der kan bruges til deres 

formål, men kan først have et sådant klar i uge 10. 

 

VNF foranstalter at der, indtil uge 10, opstilles en mandskabsvogn i Mejsehaven, hvorefter det 

permanente skur forventes på plads. For at kunne have mandskabsvognen på plads mandag den 

23. januar skal campingvognen være fjernet senest fredag den20. januar. 

 

2. Evt. 

 

Næste møde 21. februar 2017 

 


