Referat bestyrelsesmøde November 2019.
Tilstede: Julie, Nellie, Johanne og Mette
Referent: Nellie
Hvad vil vi gerne med hjemmesiden? Vi vil gerne bruge hjemmesiden til at folk kan hente
generel information om vores forening. Hjemmesiden skal indeholde de events som kræver
tilmelding. Endvidere vores kontaktinfo og især mobilepay informationer. Vi er ikke helt
landet på en beslutning om hvorvidt Facebook er nok ifht at vise fyldestgørende info/oversigt
over vores arrangementer og ture. Men vi har besluttet at evaluvere videre på det på
bestyrelsesmødet i december.
Torsdagsplan for December:
D.5/12: Skovtur, Julie laver opslag på FB om tid, sted og anden nødvendig information.
D.12/12: Legeland. Camilla vender tilbage med info fra Sandra/Holbæk legeland ifht om vi
skal have et julearrangement derhenne den dag, med æbleskriver og saftevand.
D.19/12: Nissefest, Vi holder nissefest og danser og synger til julens søde musik. Vi ønsker
god jul!
Hvordan og hvorledes med juleferie, har vi åbent? Umiddelbart har vi i bestyrelsen ikke et
behov for at der er åbent i ferien. Men vi kan evt lægge en føler ud hos medlemmerne. Det kan
vi lige tage igen på næste møde i december.
Julehygge, både i legeland og på biblioteket? Evt. offentligt arrangement med julesang?
Camilla taler nærmere med Sandra fra Legeland i Holbæk. Vi holder nissefest d.19/12 med
sang og musik.
Ombygningen af Hvalsø bibliotek, har vi ideer til alternativ i ombygningsfasen?
Det skulle eftersigende ikke have konsekvenser for legestuen at der bygges om på biblioteket.
Der vil blive lukket af og bygget om i etaper. Dog vil vi, hvis vi møder komplikationer ifht
afholdelse af legestuen, appellere til at vores medlemmer finder på alternativer sammen og
delagtiggør hinanden i alternative mødesteder.

Kan vi få en fælles kalender op at køre? Skal vi blive bedre til at bruge google?
Der kom ikke rigtig noget konkret svar på dette punkt. Vores behov er forskellige og dem der
har brug for en kalender kan med fordel bruge google.
Økonomi update, hvad skal vi bruge foreningen penge til?
Økonomien er god, tilskuddet fra kommunen er kommet. Vi har endnu ikke betalt for rytmik,
så der venter en regning. Folk må meget gerne huske at komme med deres udlæg, så det kan
blive bogført. Der er flere ideer der er i spil, blandt andet teatertur og familielejr, se længere
nede.
Betalingskortet er kommet og det gør det muligt at tilmelde vores faste regninger til PBS
Familiekoloni i en weekend til foråret? Nellie foreslår at vi arrangerer en familielejr for
foreningens medlemmer til foråret. Ideen er at vi lejer en koloni i en weekend, hvor der er
plads til alle der er interesserede i at være med. Det bliver med en egenbetaling på omkring
800-900 kr og det bliver forhåbentlig på en koloni indenfor en kørselsafstand af ca 45 min.
Nellie laver interesseoplags på FB og går derfra videre med at undersøge ledige kolonier.
Anemoneteatret som fællestur for foreningen? Vi (Nellie) undersøger om der er nogen af
de kommende forestillinger som egner sig til hele vores forenings målgruppe, nemlig de 0-6
årige.
Vedtægterne behøver ikke ændres ifht at børn på 7 år er en del af foreningen
Sygdomspolitik jf. Kaspers opslag på Facebook: Vi henviser til sundhedsstyrelsens
retningslinjer i forbindelse med børn, sygdom og institution. Johanne sørger for at skrive
retningslinjerne i et opslag på FB og laver en opdatering af foreningens
formålsbeskrivelse/retningslinjer
Opdatering af årshjul…..

Hvordan fungerer ugens dage? Vi er i bestyrelsen enige om at det kan være rigtig svært at
værne om vores børnegruppe. Forstået på den måde at der er flere medlemmer der ikke
kommer kontinuerligt og det kan virke forstyrrende de dage hvor der så kommer nogen nye,
eller nogen som ikke har været der længe. Vi bliver hurtigt mange og det bliver et utrygt miljø
for nogen af børnene. Vi pønser på en løsning, men det ligger ikke lige for. Derfor har vi til
opgave i bestyrelsen at tænke over hvordan vi løser denne udfordring. Bør vi sætte
begrænset medlemsantal på? Bør vi dele forening op i to grene? Eller noget helt tredje. Det
bliver et punkt på dagsordnen i december.

