
Beretning 
 

Startede som ny formand på generalforsamlingen i marts 2016. En hel ny post for mig med 
masser af nye udfordringer. 
 
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder, 7 netværksmøder og nogle forberedelsesmøder 
til BIB-dagene med institutioner. 
 
Som ny bestyrelse havde vi nogle opstartsudfordringer. Vi skulle finde vores egen måde at 
samarbejde på og vi skulle finde ud af hvordan vi kunne få nye medlemmer. 
 
Vi fik Line fra Frivilligcentret til at deltage på et af vores møder for at hjælpe os med at finde 
en måde at arbejde videre på. Og det har vi arbejdet med i årets løb. Bl.a at vores 
ambitioner ikke skulle være for høje og vi skulle uddelegere opgaverne på flere 
medlemmer. 
 
Vi har brugt en del tid på at få nye frivillige samt finde børnehuse til nye frivillige. Desværre 
uden den store succes. 
 
På frivilligdagen i september, der blev afholdt i Landbrugsmuseet deltog vi, og her lykkedes 
det os at få 1 frivillig, som er kommet ud i en institution. 
 
Så har vi holdt 3 BIB-dage. Den ene blev holdt på Biblioteket og de 2 andre i Frivilligcentret. 
På BIB-dagene har vi inviteret 1 til 2 institutioner pr. gang med ca. 15-20 børn og nogle 
voksne, hvor vi har sunget og lavet forskellige kreative aktiviteter med børnene. Det har 
været en stor succes som vi fortsat vil bygge videre på og afholde ca. en gang om måneden. 
 
På netværksmøderne hører vi fra de frivillige, der er ude i institutionerne, hvordan det går 
og om der er udfordringer, der skal tales om. 
 
Nogle af medlemmerne har på eget initiativ været på museum, en tur til Odense og til 
Hillerød for at besøge Klaverfabrikken for at hente inspiration til BIB-dagene. 
 
Netværksmødet i august blev afsluttet med en rundvisning i Bondebyen og et par stykker 
smørrebrød hos Frk. Friis. 
 
Og netværksmødet hos mig i december blev afsluttet med julefrokost, hvor hver især havde 
taget noget med. 
 
Til slut vil jeg sige tak for god modtagelse og samarbejde og jeg glæder mig til fortsat godt 
samarbejde. 
 
 
 


