Referat af bestyrelsesmøde den 20.2.19
Deltagere: Nellie, Johanne og Eva V. Stine var med på facetime/sms.
● Procedure for kvitteringer og udlæg:
Det aftales at der ved udlæg skal sendes billede af kvittering og kontooplysninger til
foreningen mail: hjemmeborn.lejre@gmail.com og kassereren vil overføre hurtigst muligt.
Johanne sørger for at skrive proceduren ind på hjemmesiden.
● Legestue på Kirke hyllinge bibliotek:
Der er enighed om at vi ønsker at starte fast legestue-dag på Kirke hyllinge bibliotek om
onsdagen. Iben har tilbudt at stå for det når hun er tilbage fra ferie. Eva V. aftaler nærmere
med biblioteket.
● Deltagelse i Hvalsøhallens brugerråd:
Johanne tager over og deltager i timefordeling møderne og sørger for at ændre navn og
mobilnr. ved næste møde. Vi vil så vidt muligt forsøge at holde fast i at have hallen om
mandagen og forsøge at få én time en anden formiddag til gymnastikholdet.
● Arrangementer:
1. Roskilde museum: der er forsøgt at opnå særlig rabat, uden held. Der er normal
grupperabat på 10kr./pr. pers. ved gruppe på min 12 voksne, børn er gratis. Vi
overvejer udflugt i april.
2. Familieyoga med medlem Anna evt den 13. marts, afventer godkendelse af
bookingen. Derefter opretter Anna selv begivenhed i fb gruppen. Eva V står for
kontakt.
3. Udflugt til Grennesminde. ar aftalt onsdag den 27. kl 10, hun sender mere info på
mail. Eva V står for kontakt.
4. Fastelavnsfest: der er koordineret med krea der laver fastelavnsris tirsdagen inden.
Festudvalget (Nellie, Stine og Camilla) har styr på indkøb og planlæging.
5. Københavns Middelalder Marked: Vi har modtaget mail med gratis adgang på
institutions-dagen fredag den 7. juni. Johanne sørger for at tilmelde foreningen.
6. Vi vil forsøge at booke et forløb med Carsten naturguide i april.
● Synkronisering ml. Google kalender og hjemmeside:
Eva V. forsøger og spørger Stine om hjælp til det tekniske.
● Referater af bestyrelsesmøder tilgængelige for medlemmer?
Det er en fejl de ikke er blevet lagt ud. Johanne sørger for at oploade de tidligere på
hjemmesiden samme sted som referat af generalforsamlingen ligger.
●

Offentlige arrangementer i kultursalen:

Vi talte om at booke et par forløb her (http://legefabrikken.com/bibloleg/) i samarbejde med
biblioteket? Eva V. spørger.
Nellie foreslog et arrangement i kultursalen hvor vi kunne invitere plejehjem ol. til en hyggelig
‘legedag’ med foreningens børn.
● Rytmik:
Stine og Christina vil gerne lave rytmik i legestuen. Vi aftalte de kan bruge kultursalen som vi
i forvejen har booket hver torsdag i resten af sæsonen. De starter og annoncerer det til
medlemmerne når de er klar.
Vi blev enige om at lave en egenbetaling på en del af beløbet til rytmik, så vi kan have råd til
at fortsætte rytmik på musikskolen i næste sæson. Det virker til der er mange der gerne vil
det og har været glade for det og især nye efterspørger det. Vi tager yderligere stilling til det
når musikskolen sender tilbuddet ud.

● Biblioteket:
Eva V overtager biblioteket fra Eva T. og melder dette ud til begge parter.
Lunde har givet grønt lys til at vi køber en stor legebil til at have stående på Hvalsø bibliotek,
så længe vi er klar over den muligvis ikke kan få lov at blive når der skal renoveres om et års
tid. Johanne tjekker om den kan komme med i bestillingen fra Polen hvor hun har bestilt
legeskum til hallen.
Boldrummet er populært, men vi er trætte af kasserne der rykker sig og har skarpe kanter og
vi er enige om at forsøge med Johannes forslag om at købe et blødere/smartere alternativ
end de kasser der er nu og evt et net og Johanne vil gerne stå for at lave det. Eva V spørger
Lunde om det er ok.
● Øvrigt:
Vi holder fast i samling om tirsdagen, det giver en god struktur i legestuen og en god måde
at byde nye velkommen på, give beskeder mm.
Krea rykkes til tirsdag. Johanne opdaterer på hjemmesiden og fb.

