
Referat af netværksmøde d. 7.12.2016 
 
Deltagere: Helle, Inge F, Anne-Marie, Venke, Kirsten P, Kirsten K, Jytte, Rie, Lian ny frivllig, Merete måske kommende 
frivillig og Inge P 
 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer og referent.  
Inge F ordstyrer og Inge P referent. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af referat af d. 12.9.16 samt møde med Line d. 23.11.16 
Anne-Marie har rykket Line for 1. del af referatet. 2. del er sendt ud og godkendt. 
 
Pkt. 3 Orientering fra formanden 
Helle oplyste, at vi er kommet på Facebook. 2 har henvendt sig, men der endnu ikke kommet resultat af det. 
 
Helle har været i frivilligcentret og var med til at teste et spil som Line, Marie og en studerende skulle prøve af. 
Spillet handlede om nogle dilemmaer, som der skulle tages stilling til. 
 
Herefter fortalte vi hver i sær hvilken rolle vi har i foreningen. 
 
Jytte oplyste bl.a. at hun er stoppet i Bondebyen grundet ny pædagog, så alt er kaos. Helle og Inge F tilbød Jytte en 
snak om dette på et andet tidspunkt. Det tilbud tog Jytte imod. 
 
Det blev aftalt, at hvis der er problemer, man stopper/holder pause eller andet skal der gives besked til Helle. 
 
Pkt. 4 Orientering fra kassereren 
Kirsten K kunne oplyse at der er 1100,- kr tilbage, som vi bruger nogle af til julehyggen i dag. 
 
Pkt. 5 
Er klaret under pkt. 3. 
 
Pkt. 6 Næste netværksmøde 
Der holdes generalforsamling og netværksmøde d. 22.2.17. Niels-Erik skal indkaldes. 
 
Pkt. 7. Eventuelt 
Rie syntes, at loftet på 1. sal i Frivillighedshuset er så hyggeligt. Et godt sted at være sammen med børnene. 
 
Den 4.1.17 er planlægningsdag for afholdelse af d. 11.1.17. Inge F finder en institution, der kan komme. 
Torben for at høre om han stadig er aktiv. 
 
OBS Datoer til kalenderen: 
4.1.17 Planlægningsmøde til børnedagen d. 11.1.17 kl. 9-11 (Inge P kan ikke deltage denne dag) 
11.1.17 Børnedag i Frivillighedscentret kl. 9-12 
 
25.1.17 Bestyrelsesmøde kl. 9-12 
 
22.2.17 Generalforsamling og netværksmøde kl. 9.30-12.30 
 
Børnedage: 1.2, 1.3, 5.4, 3.5 og 7.6.17 alle dage fra 9-12. 
 
Ref. Inge P 
 
 

God jul og godt nytår til alle 


