Referat d.8/5-2019 hos Nellie kl 16-18
●

●

Følg op på sidste møde: vi vil ikke lave ny struktur i legestuen, det virker til at
medlemmer og potientielle medlemmer synes om den måde det er på nu. Vi vil
opfordre til private legegrupper.
Vi aftalte at tjekke info på facebook og hjemmesiden igennem og rette til hvis der er
noget der kan skrives mere tydeligt/kortfattet + tilføje at der også er legestue i Kr.
Hyllinge om onsdagen nu.

●

Rytmik på musikskolen i næste sæson: vi er enige om egenbetaling på halv pris,
fordi vi er blevet så mange nu, at det bliver en for stor del af foreningens udgifter hvis
hele beløbet skal afholdes af foreningen. Det aftales at Eva melder ud til Flemming
og Laila og spørger om de er interesseret i rytmik i næste sæson. Og derefter laver
Nellie afstemning på facebook om medlemmerne er interesseret i rytmik med
egenbetaling og derefter skriver Nellie mail til Sonja om antal hold senest den 24.
maj.

●

Stine køber nye (brugte) plastikbolde til leg i hallen.

●

Forslag til Marie ang. arrangement på biblioteket, fx bibloleg, teater, foredrag eller
andet: Eva V svarer og kommer med forslag. Vil desuden foreslå arrangementer i
dagtimer på hverdage evt sammen med mødregrupper eller institutioner, så kan vi
tilbyde at hjælpe.

●

Finde et andet sted end drevet til dokumenter når Johanne stadig ikke kan komme
på: Stine hjælper Johanne på.

●

Hallen: Johanne bliver kontaktperson og tager til møder.

●

Gymnastik: legeskum og bil er på vej, bliver afsendt i uge 21.

●

Arrangementer Orøtur, Birkegårdens Haver og Hedeland venter vi med at planlægge
til efteråret. Vi har meget andet i juni (Cirkus Kæphøj, Mideelaldermarked og
jordbær-jagt) og bestyrelsen har pt ikke overskud til at planlægge mere. Vil lave
opslag på fb om beslutningen og åbne for at andre planlægger en tur inden, hvis der
er nogen der har lyst og ellers tager vi det op igen efter sommer.

●

Eva T har forslået afslutningsfest for de kommende skolebørn, god ide, men igen,
bestyrelsen har ikke overskud til planlægningen. Eva V spørger om Eva T vil
arrangere.

●

Sommerferieplaner: Eva V. spørger Lunde om hvornår biblioteket har ferielukket og
legestuen følger dette og har ellers åben som normalt.

●

Nellie skriver nyhedsbrev ud pr mail til alle medlemmer, når Eva har talt med
Flemming og Lunde. Husker at skrive at vi fremover kun vil skrive påmindelser på fb
om særarrangementer, ændringer eller åbningstider i ferier og ved helligdage.

●

Nellie laver opslag om hvor sandkassenøglen hænger på bib.

●

Vi talte om hvordan vi besvarer mail og blev enige om at hvis vi læser nogle mails
der mangler handling på, markerer vi med rødt flag.

●

Nellie hjælper fremover Stine med at svare på mails vedr. indmeldelse og sender
samlet hver måned info.

●

Stine skriver/ringer til Ina og tjekker op på ansøgning om aktivitetstilskud, da
ansøgningen blev sendt direkte til Inas mail

●

Stine sørger for at referater af bestyrelsesmøder fremover kan oploades på
hjemmesiden

●

Stine arbejder videre på et system hvor medlemmer selv kan oprette sig/forny
medlemsskab på hjemmesiden med login der også kan bruges ved tilmelding til
arrangementer, så der ikke behøver at være styr på hvem der er medlemmer og ikke
og så kassererposten ikke bliver ved med at være så omfattende.

