
referat virtuelt møde med Biblovennerne onsdag d. 17.03.21 kl. 19.
Indeholder kun beslutninger

1. Trivselsrunde i bestyrelsen Hvordan har vi det hver især og hvordan bevarer
vi motivationen?
Alle lever, men motivationen er ikke så høj og vi blev enig om det var ok at ambitionerne er lidt lavere.

 

2. Sangarrangement 27/5 v. Marianne og Birthe. Er det realistisk?
Annemette spørger i Polymeren om den kan lånes og hvad koster ellers spørg hun i Husmandstedet.

Birhe undersøger en anden dato -evt. hen i juni.

Birthe hører om Mette skal bruge et klaver eller hun selv kan medbringe

Tilmelding kan ske gennem biblioteket. Birthe kontakter – Mai Villadsen vedr. opslag og tilmelding.

Birgitte – laver en tekst – til plakat, som måske også kan bruges til opslag

 

3. Generalforsamling 6/5 v. Lisbeth. Hvem i bestyrelsen i stedet for Marianne?
med tilmelding ift. forsamlingsloft? Måske udendørs, virtuelt eller på Polymeren? 
Husk medlemmernes gode ideer? Formulering af nyhedsbrev!
Birgitte undersøger med Ine Kobbelgaard vil træde ind som suppleant.
Forslag om at holde det om eftermiddagen som udendørs arrangement. Lisbeth undersøger
med at tage stole med ud fra biblioteket. Inviterer til tøj efter vejret samt evt. paraply
Kaffe og kage laves og sælges
Deltager ligges evt. navn i en bowle og der udtrækkes navne til uddeling af bøger. Eller en
anden måde.
Farvel til Marianne –
Lisbeth spørger Gertrud om hun vil være ordstyrer.
På valg: AnneMette og Birgitte er på valg. Lisbeth venter et år, så ikke både formand og kasser
er på valg. Katrine og Ine til suppleantposterne.
Lisbeth sender indkaldelse i et nyhedsbrev –det kan evt.  sendes i høring ved os andre. Den
hænges op i biblioteket.
 
 

4. Sommertur i bestyrelsen Hvem vil stå for det? udendørs arrangement
foreslås.
Forslag til spritbåd til Oslo og se biblioteket.:)

Kerteminde: Evt. gå tur i Syberglandet. Johannes….. museet. – evt. søndag den 27. juni

Birthe kontakter Syberg kvæg om fif til tur evt. besøg.  Birgitte og Annemette arrangerer turen.

5. Efterårsarrangementer - hvad skal vi finde på og hvem tager teten?
Evt. Fortællinger på vandring Møllehøj rundt, både børn og voksne på: Biblioteket,
Møllehøj, Ringstedgård, Husmandsstedet, Evt. Agnete Bjørn (Susanne), Mai på
Biblioteket, evt. Bent Bjerring, evt. Søren Slumstrup, evt. Bo Staal, evt. Odense
fortællekreds, evt. Spektaklet (AnneMette), evt. Mona i August måned. Målet er
den gode fortælling, hop på og af. Lisbeth tager kontakt til Mai Villadsen.
Foredrag til Vinter om Grønland eller dyreinternater.



Forslag til et mere simpel foredrag.

Evt. John Henriksen fra Tarup-Davinde: Historien bag og hvad er planerne med område

- eller Naturvejleder : hvad er det for en natur – hvor finder man hvad, 

Tid: - uge 43 eller 44 en torsdag. Lisbeth kontakter John om han vil deltage og kan

Børne arrangement: Spetaklet: Annemette undersøger – evt. i uge 41

Cirkusforestillingen – for dyr

6. Medlemslister og økonomi v. AnneMette og Lisbeth. Indtægterne er i
indeværende år halveret. Nogle har ikke fået betalt… Hvad gør vi? Vi foreslår et
par bogkonkurrencer på fb. Og i nyhedsbrev, vi har jo bøger indkøbt til sidste års
generalforsamling.
Der er 31. 12 2020 7000 kr. på kontoen – siden er der kommet ca. 25 medlemmer. Forslag til en
lille reminder – før generalforsamling
Evt. lave konkurrence med vind en bog- svar på nyhedsbrev og en på facebook siden.
Udfordring med hensyn til ikke så digitale medlemmer.
Annemette køber en relevant bog- konkurrencen ligges op, hvor deltager skal ligge forside og
en kommentar om bogen.

7. Eventuelt:
Indkøb af højskolesangbøger? – Der er svar fra Stine, at hun arbejder på det, men de kan
ikke helt forstå, hvor det er.

Byttebog-cafe? udsættes

Hvordan går det med Læseklubben? De har ikke mødtes og afventer

 
Næste møde –
den 26. april. Planlægge generalforsamling møde hos Annemette. Kl. 16.30 -
 


