Referat af netværksmøde d. 31.3.2016
I mødet deltog: Helle, Annemarie, Rie, Venke, Inge F, Kirsten, Annette og Inge P.
Line kom forbi et kort øjeblik under vores møde.
Frivillig BIB orienteringsmøde for institutionerne på Biblioteket d. 8.4.16
Inge F oplyste, at invitationen er sendt alle administrative ledere, talepædagoger og
institutioner har fået tilsendt invitationen. Ingen har tilmeldt sig endnu.
Udfordringen med den manglende tilmelding blev drøftet. Enighed om, at
institutioner og ledere bliver overdænget af mails og informationer. Hvad kan vi
gøre for at gøre opmærksom på vores forening og tilbud?
Enighed om, at kontakte nogle institutioner:
Helle kontakter Papillon, Klokkeblomsten, Troldebo og Trinbrættet
Annemarie kontakter Bondebyen og Svanen
Rie kontakter Mælkevejen og Grøftekanten
Inge P og Inge F taler med Bøgely.
Fremadrettet må vi tænke lidt anderledes. Måske at deltage på et ledermøde på den
professionelle måde, så vi virkelig får gjort institutionerne opmærksom på hvad det
er vi kan tilbyde.
Evt. personligt uddele invitationen til institutionerne.
Opgaver i forbindelse med d. 8.4.16
Line undersøger om der er kopper og servietter til rådighed.
Inge køber Playmais og tager voksdug og plastic med til bordene.
Annemarie og Kirsten indkøber det de har brug for.
Rie har prøvet at kontakte Torben uden held, men har lånt bøger på biblioteket og
er dermed klar til at fortælle historier. Annemarie kontakter Asta om hun kommer
og er med på fortælleholdet. Evt. kan vi prøve at låne en Hay-lænestol til dem der
skal læse/fortælle historie.
Program:
Vi møder kl. 9.45 evt. tidligere da der er optaget om torsdagen, så vi kan nå at ”rikke
til”

10.15 Vi starter med en kort præsentation af os og går derefter til fællessang – Jeg
gik mig over sø og land.
Kl. 10.45 går vi grupper, institutionsvis så børn og deres voksne er sammen
Kl. 11.05 Afslutning
Kl. 11.10 Madpakke spises
Kl. 12.00 Farvel og på gensyn
Venke sørger for at købe 4 ruller sunde kiks til mellemmad og Helle sørger for vand,
kopper og glas. Er i tvivl om hvem der står for kaffe og the, Helle?
Nye punkter:
Inge F har meldt sig frivillig til festudvalget. Næste arrangement er den 20.4.16 i Frk.
Nielsens Cafe, i Hillerød.
Rie, Venke, Kirsten, Helle og Kirsten K har meldt sig. 2 retter for kr. 120, og vifn kr,
20-25 pr. glas. Kontakt evt. Inge F. hvis du vil have yderligere oplysninger og gerne
vil med.
Næste netværksmøde og bestyrelsesmøde er den 14.4.16 kl. 11.30. Først
netværksmøde og så bestyrelsesmøde.
Ref. Inge P

