Referat af Netværksmøde d. 24.8.2016
Deltagere: Helle, Inge F, Kirsten K, Kirsten P, Venke, Ellen, Rie, Asta, Dorte og Inge P.
Afbud fra Anne-Marie og Lisbet.
Pkt. 1 Ordstyrer og referent.
Helle ordstyrer og Inge P referent.
Pkt. 2 Godkendelse af referat af d. 26.5.16
Ingen bemærkninger. Referat godkendt.
Pkt. 3 Økonomi
Eneste udgift har været betaling til Annette. P.t. er der kr. 5.000,-, hvoraf der bruges nogle penge til
udflugten i dag.
Pkt. 4 Forslag til søgning af 18 midler.
Forslag blev drøftet på bestyrelsesmødet. Forslag som penge til






Det frivillige fællesskab, netværksarrangementer
Tværkommunalt samarbejde
Materialepenge
Transportomkostninger
Hjemmesiden

Line hjælper med ansøgningen og fremover skal vi selv søge hvert år i september.
Pkt. 4a Orientering fra formanden.
Mødet med lederne i juni måned blev til et skriftligt indlæg. Birte fra Troldebo har fået svar fra Sanne
Clemant, at vi får store ”Roser” fra det steder hvor der er frivillige. Og andre institutioner blev opfordret til
også at tage frivillige ind.
Hjemmesiden skal opdateres.
Annette har kontaktet Helle, da hun skulle til et møde på Christiansborg vedr. det som rører sig lige nu, at
der skal flere frivillige i institutionerne. Det vigtige er, at der ikke sker nedskæringer af det faste personale,
hvis der kommer frivillige ind. Kirsten K kunne oplyse, at mødet blev aflyst.
Pkt. 4b Nyt fra Børnehusene
Ellen oplyste, at hun er rigtig glad for at være i Troldebo og børnene er glade. Ellen læser og hygger med
børnene og hun har anbefalet en leder fra Brede, som ikke kendte til os at få en frivillig. Vil udlevere vores
brochure når hun ser hende igen.
Asta er passiv indtil videre.
Rie er på Mælkevejen er lige komme tilbage fra lang sommerferie og blev mødt som en medaljevinder af
både børn og voksne.
Dorte vil gerne i gang.
Inge i Bøgely. Her går det stadig rigtig godt. Alle er glade.

Pkt. 5 og 6 venter til næste møde
Pkt. 7 Frivillig fredag d. 30.9.2016
Helle taler med Line om et flag, som vi kan bruge fremadrettet også.
Ellen vil gerne lave nogle flag i A3 størrelse og laminere dem.
Venke og Kirsten P tager æbler med.
Rie bager en kage med vores logo.
Inge, Rie og Ellen laver en liste over det som vi gør som frivillig.
Pkt. 8 Næste møde.
Netværksmøde d. 12.9.2016 kl. 9.00
Pkt. 9 Evt.
Hjemmesiden. Helle og Inge (reserve for Lisbeth) har aftalt møde med Maria d. 5.9.16.
Ref. Inge P

