Referat bestyrelsesmøde december 2019
Tilstede: Julie, Nellie, Johanne, Camilla og Mette
Referent: Mette

1. Foreningens struktur (vi fortsætter dette punkt på vores næste bestyrelsesmøde):
- Vi besluttede at lave en lukket facebookgruppe for foreningens medlemmer.
Johanne opretter facebookgruppen og inviterer os andre. Vi er interesserede i at
få gruppen op og køre snarest – måske når medlemslisten fra december er
opdateret? Den gamle facebookgruppe bliver lavet om til en interessegruppe,
hvor vi kan lave opslag om besøgsdage mm.
- Vi besluttede at slette ’er du på barsel’ fra hjemmesiden. Dette gør Johanne.
De næste punkter er der opbakning til i bestyrelsen, men de kræver en (ekstraordinær)
generalforsamling. Disse punkter skal derfor ses som en ”del 2”, som vi kan vende
tilbage til, efter at vi har foretaget de ændringer, som er mulige inden for foreningens
nuværende vedtægter.
- Der var enighed om, at det ville være en god ide at hæve kontingentet, primært
for at reducere antallet af medlemmer.
- Der var enighed om at gøre foreningen for 1-6årige (i stedet for 0-6årige)
- Der var enighed om at slette ’delvist hjemmepassede børn’ fra vedtægterne
2. Juleferie: Foreningen holder julelukket fra torsdag d. 19. eller fredag d. 20 december og
åbner op igen i uge 2. Nellie melder noget ud på facebook og kontakter Anne Selmann
omkring hallen d. 20 december.
3. Torsdags julehygge på Hvalsø bibliotek – d.19/12: Julie laver et facebookopslag og
hører, om nogen er interesserede i at stå for legestuen denne torsdag, hvor der vil være
mulighed for at få lidt penge til lækkerier.
4. Juleafslutning tirsdag d. 17 december på Hvalsø bibliotek: Vi laver et stort kagebord,
hvor alle har medbragt noget julebag, frugt, nødder eller hvad man lige synes. Måske dukker
der også en julemand op. Mette og Camilla står for dette arrangement og melder noget ud
på facebook .

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 9. Januar

