Referat fra d.3/10 2019

Deltagere: Johanne, Camilla, Mette, Anna Thea og Julie.

Årshjul: Opdatering udskydes til næste møde.

Banken: Adgang er næsten på plads: afventer svar fra banken på den underskrevet
kundeaftale.

Nyhedsmail: Der diskuteres hvad formålet med en sådan kunne være. Hvor tit skal det
sendes? Kunne f.eks. bruges til præsentation af nye medlemmer. Oversigt over hvad der er
af arrangementer de kommende 3 måneder og så lave 4 nyhedsmails om året. Der tages
ingen endelig beslutning angående nyhedsmails, da formålet stadig ikke er fastlagt.

Velkomst brev: Julie udskriver nogle således at de kan gives til nye medlemmer og sendes
nu fra dags dato også ud til nye medlemmer. Der kan så løbende rettes I det hvis der bliver
behov.

Hjemmeside: Vi har fået ny host (one.com) og Johanne er ved at lave overflytningen. Der
vil også komme en hjemmeside workshop d. 22 oktober kl. 16.15 hos julie, så vi alle kan
lære at opdatere siden.

Ugen:
Storbørnsgruppe leg overtager rytmik tiden tirsdag fra d. 12 november 10.30. Der skal
huskes booking af hallen til dette!
Diskussion om hvilke dage der kan åbens op for mere impulse arrangementer og invitationer
for medlemmer. Der aftales at onsdag og fredag er åben. Fredag kommer også til at
afhænge af om nogen med hjælpe med at holde noget – der laves et oplsag på facebook for
at prøve at finde nogen der evt. vil hjælpe. Camilla svarer på Emilies æble hygge invitation.
Torsdag skal gerne afspejle hvad medlemmer lyster og Julie laver derfor et oplæg på
facebook for at opfordre medlemmer på at byde ind med ture eller arrangementer.

Legeland: Vi har ikke hørt fra legeland angående julesjov

Lanternefest: 1500 kr. Til dukkespil er blevet godkendt.

Eventuelt:
Forslag om fødselsdagshygge engang om måned med sang for de børn der har haft
fødselsdag I løbet af måneden. Der aftales foreningen giver rosiner til uddeling og ellers må
der også meget gerne tages frugt med. Opstart fra November af (sidste tirsdag I måneden)
og ansvarshavende er Camilla.
Forslag om en forældre café aften med sparring I forhold til at være hjemmegående til
interesseret. F.eks. en aften på biblioteket. Mette arbejder videre med ideen.
Budget til storbørnsgruppe. Johanne skriver op.

