Referat af bestyrelsesmøde afholdt onsdag d.12/6-2019
Tilstede: Johanne, Stine og Nellie
Referat: Nellie
Musikskolen/rytmik:
Vi har booket to hold på musikskolens rytmikforløb. Nellie og Johanne tjekker tilmeldinger og
når begge hold er fyldt op, så lukker vi for tilmelding. Nellie sender efterfølgende en liste over
de tilmeldte til Stine, så hun kan tjekke indbetalingerne.
Mailinglisten:
Der er forskel på medlemsliste og en decideret mailingliste. Stine laver en mailingliste, så vi
fremadrettet undgår at skulle sidde og sortere i mailadresser på listen når vi sender
fællesmails ud.
Svar af mails:
Stine er lettet og glad for at Nellie svarer nye medlemmer og sender info videre til Stine. Den
ordning fortsætter vi med.
Generalforsamling:
Nellie skriver invitation til generalforsamling som afholdes onsdag d.14/8-2019 kl.17-19. Der
vil ligeledes blive informeret om at der onsdagen efter, nemlig d.21/8-2019 vil blive holdt et
bestyrelsesmøde. På dette møde vil gamle og nye bestyrelsesmedlemmer alle møde op. Viden
skal overdrages og ansvarsposter fordeles.
Når den nye bestyrelse ser dagens lys, vil det måske være oplagt at vi overtager kontakten til
Lunde. Som det er nu, er det Eva T der har den kontakt, men det er en smule kringlet at at
bestyrelsen ikke selv har direkte kontakt med Lunde.
Både Nellie, Johanne og Stine vil gerne fortsætte i bestyrelsen. Stine vil grundet flytning og
fremtidige rejseplaner, gerne fratræde kassér posten.

De søgte midler (tilskud): Stine har gentagende gange forsøgt at kontakte Ina Frederiksen,
men har ikke haft held med at få fat i hende. Stine forsøger kontakt igen i de næste par dage.
Hvis Stine ikke får kontakt til hende, så må resten af bestyrelsen forsøge at hjælpe med at få
kontakt.
Hallen:
Dengang vi søgte haldag, havde vi endnu ikke oprettet legestue i KR.Hyllinge. Der er søgt om
onsdag og fredag og vi må tage hvad vi kan få. Johanne har også planer om et gymnastik hold,
men legestuens haltid har første prioritet.
Vi har fået en løftet (råbende) pegefinger om at vi skal låse efter os i hallen. Det betyder at
Camilla, Johanne og Eva T, som er nøgleholdere, skal op på kontoret i hallen og få fikset deres
nøgler. Johanne finder ud af hvordan og hvorledes og giver besked til de andre to
nøgleholdere.
Privat legegruppe om tirsdagene:
Nellie og Stine er i en privat legegruppe sammen med flere andre af foreningens medlemmer
som mødes om tirsdagen. Efter en prøveperiode på lidt over en måned, må det desværre
konstateres at det påvirker fremmødet på biblioteket ret meget. Ofte er der ikke mere end et
par stykker der dukker op og der mangles legekammerater, især til de 2-3 årige. Stine og
Nellie vil foreslå legegruppen at finde en anden dag at mødes….eller måske et andet sted (på
biblioteket?). Fortsættelse følger….

