Bestyrelsesmøde 29/8 ‘19
Fremmødte: Nellie (kasserer), Julie (forperson), Mette, Camilla og Johanne (referant)

Arbejdsopgaver i foreningen

Nellie og Johanne fremlægger de opgaver der er i bestyrelsen ved hjælp af boblediagram lavet af Nellie. Der
bliver delt et par opgaver ud, nogle er stadig ufordelte.

-

Skolen
o Behøver ingen ansvarsperson
Hallen (kontakt til brugerrådet ved Claus Dilling via mail samt møder)
o Ingen kontaktperson fundet

-

Lejre musikskole (kontakt til Lene via mail)
o Indtil videre er Nellie kontaktperson

-

Kulturhuset
o Møder hver 3. måned
o Indtil videre er Johanne kontaktperson

-

Holbæk legeland (kontakt til Sandra)
o Ikke fordelt (Camilla?)

-

Lejre kommune (kontakt til Ina Frederiksen via mail)
o Nellie er kontaktperson

-

Danske Bank + e-boks
o Nellie og Julie er kontaktpersoner
o Nellie får indsendt skemaer når alt er underskrevet og udfyldt

-

Mail
o
o

Fælles ansvar – man svarer på egne ansvarsområder.
Ved tvivl, vend det i facebookchatten

-

Nyhedsbreve
o Ønske om at sende flere nyhedsbreve ud, måske et om måneden.
o Nellie og Julie melder sig til at skrive
o Man sender yderligere selv info ud om arrangementer man selv står for (fester etc.)

-

Hjemmeside (opdatering mv.)
o Johanne tager ansvar – Julie hjælper

-

Facebook kommunikation
o Fælles, man skriver der hvor man selv har ansvar.

-

Google kalender
o Nellie bruger primært denne, men den kunne med fordel bruges af hele bestyrelsen.

-

Google drev (arbejdsredskab internt i bestyrelsen)
o Ville være rigtig godt hvis alle begyndte at bruge, letter noget af samarbejdet over nettet.

-

Hvalsø bibliotek (kontakt til Lunde, møder)
o Ingen kontaktperson fundet

-

Kirke Hyllinge bibliotek (også kontakt til Lunde, evt. mailkontakt til ??)
o Ingen kontaktperson fundet (Iben?)

Forventningsafstemning

Mette fortæller om hvordan det er at være ny i foreningen og efterlyser større fokus på fællesskab, frem
for at der bliver brugt krudt på at byde en masse nye medlemmer, som måske smutter igen om lidt,
velkomne.
Det diskuteres i bestyrelsen hvordan en svingdørsforening bedst undgås, da alle er enige om, at det ville
være rart med flere engagerede medlemmer, frem for mange løse. Det nævnes, at vi skal værne om den
hverdag børnene har i foreningen, og at det kan være meget stressende med skiftende ansigter (og mange
voksne) i legestuen.
Løsningsforslag:
-

Besøgs-tirsdag (evt. én tirsdag i måneden)
o Her kan nye og interesserede blive budt velkomne inden de melder sig ind. Således fylder
disse ikke i hverdagen, men er der kun den ene legestuedag.

-

Besøgs-uge
o I stedet for en besøgsuge kan interesserede komme på besøg én uge (mandag – fredag) og
derefter beslutte om det er noget for dem at komme i foreningen.

-

Introduktionsbrev
o Hvori der står hvad det forventes af medlemmer af foreningen, bl.a. at man møder op og er
en aktiv del af foreningsarbejdet.

-

Mødepligt/mødeforventning
o Det kunne gøres tydeligere for medlemmerne, at bestyrelsen forventer man møder op og
deltager generelt
Medlemsdage

-

o

-

Dage der kun er for medlemmer (evt. med besøgs-tirsdage), her foreslås eksempelvis
torsdags-ture og lign.
o Hvordan sikrer man, at det kun er medlemmer? Mødelister? I forvejen er det svært at have
det fulde overblik over medlemmer og ikke-medlemmer.
Det foreslås at vi tager erfaringer ind fra andre grupper af hjemmepassede børn via
facebookgruppen ERFA-gruppe – foreninger for hjemmepassede børn.

Torsdags-ture
Det foreslås og vedtages at torsdag i fremtiden bliver en dag hvor vi tager ud i naturen. Rammerne
fastlægges således:
-

Regn eller sol – man møder op i passende tøj, men arrangementet aflyses ikke pga. vejret
Der inviteres til alt fra sagnlandet til legepladser, skov og lign.
Der er ikke sat noget budget af til ture (tages evt. på næste møde)
Julie er indtil videre tovholder, men kan sagtens uddelegere efter behov.

Torsdage i september ser således ud:
-

5. september: Ingenting (bestyrelsesmøde om aftenen)
12. september: legeland
19. september: Bidstrupskovene (Julie)
26. september: Høstfest (Anna Thea)

Nellie laver opslag på facebook.

Legegrupper
-

Reglen om ingen arrangementer fastlås kun at gælde når der er legestue tirsdag og onsdag – Ikke
når der er hal eller udflugter.
Reglen gælder ikke private aftaler og mindre legegrupper (2 -3 børn).
Reglen fastholdes dog, da det ikke er så smart at fjerne en stor gruppe børn fra legestuen, som så
bliver meget tom.

Mobilepay
-

Foreningen bør have et mobilepay-nummer så arrangementer med brugerbetaling samt
indmeldelser lettes.
Johanne undersøger og prøver at søge, Julie hjælper.

Sandkasselegetøj
-

Anna Thea (igennem Mette) foreslår at der indkøbes nye legetøj i metal til sandkassen og at det
gamle plasticlegetøj smides ud.
Bestyrelsen beslutter at afsætte 200,- til metallegetøj og 200,- til andet legetøj
Forslaget om at smide plastik-legetøjet ud nedstemmes.
For at få penge tilbage for indkøb skal der gives kvitteringer (fysiske eller digitale) til Nellie.

Flere Rum på biblioteket
-

Punktet opløses en smule, da biblioteket skal renoveres i det nye år. Problemstillingen får dog
alligevel et par løsningsforslag:
o Der laves før-skoletræning med de store børn (3+) i salen (Camilla vil gerne stå for dette)
▪ Mere om dette på næste møde og evt. en plan for hvornår, som kan lægges på
hjemmesiden.
▪ Tilmelding?
o Der deles generelt i mindre grupper – bestyrelsen kan stå for dette eller opfordre folk til
det. Vi kan bruge hele biblioteket og også gå udenfor efter behov.

Fast bestyrelsesmøde-dag bliver aftalt til den første torsdag i hver måned

