Bestyrelsesmøde 3/5-18
Referat
Tilstede, Helle, Sigrid, Eva T og Iben
Dirigent/referat: Iben

1 Fremtidig arrangementer? Iben laver en liste og samarbejder med Eva om at få det
på hjemmesiden. Så det bliver synligt hvor meget og hvor langt fremme vi planlægger.
2 Sommerferien, hvor meget og hvem: Man må lave aftale på legestue tid. Vi skal bruger
facebook til at kommunikere arrangementer. Der skal skrives ud at bestyrelsen ikke
åbner, men der vil blive skrevet ud ad hoc hvem der åbner/er til stede.
Kommunikationsudvalget skriver en meddelelse ud til medlemmerne. (Menes at vi
ikke altid vil være tilstede, og hvis der er perioder hvor der ingen fra bestyrelsen som
kommer kan der være lukket)
3 Datalovgivningen, vores del: Iben formulerer noget til vores facebookgruppe under
om. Da vi er under 200 medlemmer er det ikke så meget, men vi skal forklare hvor
meget data vi har og hvad vi bruger den til, samt hvor den opbevares. ( vi skal lige
tjekke op på om der må ligge fødselsdage, navn ect på vores mailserver og hele
medlemslister) Alle datas skal helt opbevares på en pc, med password og ikke andre
steder) Iben og Eva
4 Stafet for life: nej, vi mangler hænder og dage.
5 Bestyrelsesmøde hvornår? Det er besluttet at vi for fremtiden har bestyrelsesmøder
på en tirsdag/onsdag (når rytmik er færdigt), som udgangspunkt enten hos Iben eller
Eva. Så hellere der går 1,5 mdr mellem møderne, hvis det er svært med tur dagene.
* Der er efter planen rytmik sidste gang i uge 24 (13/6), men vi burde få en
erstatningsgang da hun var syg sidst.
6 Sandkasse den 15 maj Iben, Helle, Eva, Eva, Lejla og Flemming, penge til lås og
sandkasse legetøj, taler vi med Lunde om dette, Eva T? Helle køber sandting til den 15
maj, 500 kr.
7 Vikingeskibsmuseet: De kan tilbyde ‘smag på vikingetiden’ for de 3-6 årige. 400kr for
50 min. Læs mere her:
https://www.vikingeskibsmuseet.dk/besoeg/skoletjenesten/daginstitutioner/smagpaa-vikingetiden/ Vi har mange ting i øjeblikket, men denne tur ville være en
mulighed, hvis der kom et hul i tur dagene og nogen havde lyst til at arrangere det. Eva
R. vil gerne arrangere turen når der er huller i vores programmer, så det har hun frie
hænder til.

8 Carsten naturguide - udflugt til stranden ved Ejby (bus 219) - den 18., 19. eller 20
Juni? Gerne den 19 juni, da det er tur tirsdag , men åben for de andre dage hvis det ikke
passer. Eva R kontakter og høre med 19 juni.

9 Brandstation - F og L spørger hvilken ugedag der passer os bedst? Mandag (da man
kan gå fra legestuen)/Tirsdag passer bedst men vi er åbne.
10 Bookning af musiklokale? Vi har så vidt jeg kan se ikke booket rummet, Vi har ej
heller fået en tilbage melding fra nogen som vil lave musik. Er taget på mail imellem
bestyrelsesmedlemmerne. Musiklokalet bliver ikke booket igen i kommende sæson.
11 Møde med Lunde: vi skal tælle medlemmer sammen. Lunde mangler lidt orden, fx
garderobe til vores ting. Vi skal melde ud at der ikke skal skiftet ble på biblioteket og
der bliver åbnet et toilet til os inde på børnebiblioteket, så der ikke er så langt. Vi kan få
indflydelse på indretning af biblioteket og vil blive snakket med løbende. Der bliver
kikket på legepladsen og der prøves at finde midler til at reparere gelænder ved
rutsjebanen. Ansvar når der er åbent i biblioteket, hvem der kommer og hvad de laver
er egentlig ikke vores ansvar, men hvis vi går før kl. 13, skal den sidste person gå op og
sige det til personalet og lukke/låse efter sig.
12 Krea-torsdag: Jesse trækker sig fra krea-torsdag, Eva T henter nøglen. Vi har nu
booket rummet i den næste sæson, men der er ingen som har overskud til at køre det
videre. Skal vi spørger ud til mange? Er der stort tilslutning til krea dage? Vi vil spørge
ud. Der vil nok ikke være den helt store interesse her sommeren over, men i
efteråret/vinteren vil der evt være flere interesserede.

