Bestyrelsesmøde den 7. december 2017
Referent Eva Viemose
Ordstyrer Eva Thyregod
Tilstede: Helle, Iben, Jesse, Sigrid, Eva T. og Eva V.
• Foreningen og økologi:
Alle skal føle sig velkommen uanset hvilke holdninger og værdier man har.
Der skal være plads til at medlemmerne kan erfaringsudveksle og diskutere og have lyst til
det, selvom alle ikke er enige altid.
Ved afstemning 2 imod/3 for, var der flertal for at foreningen vil fortsætte som hidtil, ved at
prioritere økologi, dvs. så vidt muligt købe alt økologisk, når det er foreningen der står for
indkøb og at dette skal udmeldes til medlemmerne.
Det forventes selvfølgelig ikke, at retter til buffeter, egne madpakker eller mad der deles ud
af medlemmer som privatpersoner i foreningsregi skal være økologiske.
Det blev besluttet at dette bliver meldt ud til medlemmerne i et opslag i facebookgruppen.
Eva T. vil udforme dette.
• Rytmik i foråret:
Vi har booket 2 hold rytmik med plads til 12 børn på hver. Undervisningen bliver onsdage
kl. 9.15-10.05 og 10.05-10.55 med start i marts.
Derudover er der booket et hold om fredagen til Flemming og Laila med start i januar. De
har 10 børn og der er plads til 12, så der har vi 2 pladser også.
Der er i alt 10 gange rytmik pr hold.
Eva V. sender mail ud til medlemmer og vi ser om det kan passe med det antal der ønsker
at deltage. Hvis der er flere der vil deltage, vil vi derefter undersøge om holdene kan deles
op så der er plads til alle.
• Legestue i andre lokaler end på biblioteket:
Er der stemning for at undersøge muligheden for at få et lokale gennem kommunen der
kun er ‘vores’ til legestue?
Det ville være skønt med egne lokaler, men vurderingen er at det vil kræve for meget
arbejde og højst sandsynligt også koste en del i forbrug.
Vi er enige om at det er skønt at kunne bruge biblioteket uden at have ansvar.
Lige pt er der ikke stemning for det.
• Hjemmesiden
Eva T. viser Eva V. hvordan det virker og Eva V. ligger tekst ind. De hjælpes ad med at få
hjemmesiden sat op så den er klar til brug. Iben vil være med i den løbende
vedligeholdelse.
hjemmeborn.dk er ledigt

