Referat af bestyrelsesmøde d.20/3-2019
Tilstede: Johanne, Eva V.T., Stine og Nellie
Opsamling/ siden sidst:
Eva V.T. er i gang med at arrangere familieyoga, men desværre bliver
kulturhuset ved med at aflyse de datoer hvor Eva har booket salen. Men det
kommer til at ske en dag.
Stine og Kristina vil gerne stå for rytmik, hvor der synges sanglege osv. Det
bliver af ca. en halv times varighed. Omkring kl.10.30 om torsdagen og
annonceres på FB dagen inden.
Johanne fortæller at der er møde omkring hallen igen i Juni og det er først der at
det bliver relevant for os at deltage.
Aktiviteter og udflugter:
Johanne vil stå for at arrangere en lille påsketur til Hegnsholdt. Hun kontakter
naturvejlederen og vender tilbage.
Nellie og Martin inviterer til bål i haven, kaffe og snobrød d.10/5 og der vil være
en fælles tur til Tadre Mølle.
Vi vil gerne arrangere ture til eksperimentariet og Nationalmuseet, men det
aftaler vi nærmere senere.
Økonomi:
Vi har fået 10.000kr fra lejre kommune i tilskud til køb af legeskum.

Vores økonomi ser rigtig fin ud og vi har pt.95 betalende medlemmer.
Vi skal snart søge aktivitetstilskud, eller faktisk skulle vi helst have gjort det
inden d.1/3. Stine ringer til Ina Frederiksen fra Lejre kommune og spørger om
fristen kan udsættes lidt. Ansøgningen skal indeholde Erklæring om indhentelse
af børneattester, regnskab, medlemsoplysninger, Ibens beretning og en
motiveret ansøgning.
Den tidligere ansøgning kan danne rammerne for den nye ansøgning, men skal
måske lige modereres lidt.
Johanne udfylder erklæringen om indhentelse af børneattester, da det
formegentlig er hendes nemID der er adgangsgivende.
Nellie sender faktura på jul og fastelavn til Stine. Desuden mangler der nogle
forskellige kvittinger i regnskabet, men der er styr på dem, de skal bare lige
findes frem.
Hjemmesiden:
Vi ønsker os at tilmelding og betaling til foreningen bliver tilgængeligt på
hjemmesiden. I forhold til indmeldelse og kontingent kunne det være mere
brugervenligt hvis det kunne gøres over hjemmesiden, eller via mobilepay. Men
indtil videre er det fremtidsdrømme.

