Referat af bestyrelsesmøde afhold d.9/1 2019∂
Tilstede: Julie, Johanne, Camilla og Nellie
Referant: Nellie
1. Økonomi: Vi har en sund økonomi. Vi har ca. 45.000 kr. Vi ønsker at bruge penge på
noget legetøj som vi kan tage frem og lege med når vi har legestue. Måske nogle store
bløde klodser af en art. Vi undersøger i fællesskab hvad vi kunne tænke os. Vi ønsker
ligeledes at arrangere en tur til forhistorisk museum for foreningens medlemmer til
April, hvor der udstilles en T-rex dinosaurus. Nellie arrangerer turen.
2. Evaluering af besøgsdage: Vi evaluerer at det fungerer bedst med en enkelt besøgsdag
om måneden. Det vil fremover blive den første tirsdag i måneden. De besøgende skal
møde op kl.10 og så vil der være en kort introduktion fra 10.00-10.15. efterfølgende er
de besøgende velkommen til at blive og lege resten af dagen. Det er hertil vedtaget
enstemmigt at Johanne står for at lave et FB-opslag om den følgende besøgsdag.
Opslaget skrives i interessegruppen på Facebook. De som har lyst til at deltage i
besøgsdagen skal tilmelde sig via mail, hvor de kort besvarer et par spørgsmål om dem
selv og visionerne for at hjemmepasse.
3. Evaluering af storebørnsgruppe: Der er stor interesse for storebørnsgruppen. Det er
dog en del praktik som gør det lidt omstændigt at afholde. Det er især det med at flytte
borde og stole rundt. Heldigvis er folk gode til at hjælpes ad. Det vurderes at det
fungerer bedst at stille det op i små caféborde. Vi vil afprøve at booke salen i 2 timer, så
der er mulighed for at lege lidt videre bagefter. Vi vil lave en storebørnsgruppe-kasse,
som vi har stående nede på hylden ved toiletterne. I kassen skal der være forskellige
sager som storebørnsgruppen kan lave. På den måde kan det måske blive lidt mere
selvkørende. Måske er der andre end Camilla der vil være med på projektet?
I forlængelse af samtalen om storebørns gruppen, fik vi talt om krea tirsdag, som
Sandra har overtaget fra Annathea. Camilla taler med Sandra om hvordan hun ønsker
at køre det.

4. Legestuens struktur: Vi har nu brugt tre bestyrelsesmøder på at tale om
strukturændringer. Tiden går og vi har brug for mere tid til fordybelse…uden børn. Så
derfor har vi valgt at afholde en 4 timers workshop d.9.februar fra 10-14. Nellie
arrangerer sted og forplejning.
5. Evaluering af ugens gang: Ugens program fungerer fint for nu. Vi skal lige starte op her
i det nye år og giver det lidt tid.
6. Konfilkthåndtering: Hvad er bestyrelsens rolle ifht konflikthåndtering mellem børn og
voksne? Vi vurderer selvfølgelig fra gang til gang, men som udgangspunkt er det ikke
bestyrelsens sag at blande sig i konflikter. Vi er som udgangspunkt neutrale.
7. Nyt billede af den nuværende bestyrelse tages til næste møde som er torsdag
d.6.Februar.

