Referat af Netværksmøde d. 12.9.2016
Deltagere: Helle , Anne-Marie, Kirsten K, Kirsten P, Venke, Inge F og Inge P
Afbud fra: Rie, Dorte, Lisbet og Ellen
Venke indledte mødet med, at det er ærgerligt, at så mange har meldt afbud når datoen blev aftalt på
sidste møde.
Helle blev valgt som ordstyrer og Inge P som referent.
Pkt. 1 Frivillig fredag d. 30.9.16
Fra kl. 13 – 15 er der opstilling af bord mv. Inge F prøver at finde et bord og Venke køber servietter.
I dette tidsrum bruger vi også tid til at tale om det kommende Biblioteksarrangement mm.
Fra kl. 15 – 18 er der åbent hus, hvor vi frivillige kan fortælle om foreningen og hvad vi laver i
institutionerne.
Ellen har sendt et oplæg, som vi drøfter på næste netværksmøde og de andre indslag der måtte komme.
Bl.a. Om indlæggene skal bruges internt eller eksternt.
Fra kl. 18 er der fælles spisning for dem, der har meldt ind, at de gerne vil.
Helle har bestilt et fint flag, som er klar til den 30.9.16. Dette flag, vores brochure og kagen, som Helle
bager, er vores reklame for foreningen.
Pkt. 2 § 18-midler
Lines forslag til ansøgning blev godkendt og bliver nu sendt til kommunen.
Pkt. 3 ”Biblioteksdag”
Den 26.10.16 eller 2.11.16 afsættes til aktivitetsdag med en institution, som vi havde tidligere på året.
Formålet er bl.a at gøre opmærksom på os i forhold til interesse fra nye institutioner.
Anne-Marie skriver til Line og forhører sig om det skal foregå på biblioteket eller i frivilligcentret på 1. sal.
Pkt. 4 Frivillige i forhold til det faste personale.
Helle har fået en brochure fra Jonna, som PMF/FOA har lavet, som handler om spilleregler/aftaler mellem
frivillige og ansatte i den offentlige sektor.
Pkt. 5 Hjemmeside
Helle og Inge P holdt møde med Marie og Lisbet d. 5.9.16. Lisbet og Marie viste hvordan hjemmesiden
fungerer og hvordan vi kan ændre og lægge op på hjemmesiden. Inge P er tovholder på projektet og prøver
at vedligeholde siden. Marie kan evt. kontaktes hvis der er problemer.
Kirsten taler med Marie om betaling for hjemmesiden, således at regningerne kommer direkte til os og ikke
via Frivilligcentret.
Pkt. 6 Bestyrelse og medlemmer
Liste over bestyrelsesmedlemmer og medlemmer er på foreningens hjemmeside
www.bedsteiboernehuset.dk.
Pkt. 6 Nyt informationsmøde

Den 5,10.16 er sat af til at holde informationsmøde for evt. nye frivillige. Anne-Marie kontakter Marianne
vedr. lokale.
Pkt. 7 Forsikring
Inge F oplyste, at kommunen er selvforsikret og dækker kun for ansatte.
Vi bør alle tjekke vores forsikring om der er dækning, hvis der opstår en skade.
Inge P vender det lige med sin søn Janus, om der evt. kan tegnes en forsikring for os frivillige og hvad der
evt. skal stå i vores egen forsikring. Evt. får vi Janus til at komme til et af vores møder.
Inge P spørger Kirsten, formand for pensionister i skolen, hvad de gør.
Pkt. 8 Eventuelt
Venke fortalte om sin gode oplevelse i Virum Kirke i torsdags, hvor en fra Fyrtårnet i Odense fortalte
historier.
Bestyrelsen holder møde d. 9.11.16 kl. 10 hos Anne-Marie.
Næste netværksmøde bliver et julemøde som tænkes afholdt i uge 48 eller 49. I får besked når datoen er
fastlagt.
Ref. Inge P

