
Referat af netværksmøde d. 13.11.2017 
 

Deltagere: Helle, Inge F, Venke, Ann-Marie, Kirsten P, Kirsten K, Edith, Asta og Inge P. 
 
Pkt. 1. Valg af ordstyrer og referent. 
Helle blev ordstyrer og Inge P referent. 
 
Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referat godkendt. 
 
Pkt. 3. Orientering fra formanden. 
Helle oplyste, at BIB-dagene afholdes hver d. 1. onsdag i måneden, dog ikke december og i 
sommerperioden juli og august. 
Bestyrelsen har meldt sig til at afholde arrangementerne og Kirsten K vil gerne hjælpe til hvis der er behov 
for det. Edith og Asta vil også gerne deltage, så vidt det er muligt. 
 
Nye medlemmer er Marianne, der er startet i Bondebyen og Jelena der er startet i Lærkereden. 
 
Inge F fortalte lidt om konceptet og hvad vi laver i tidsrummet fra  kl. 9.00 til ca. 13.00. Børnene er der fra 
10.00-12.00. 
 
Herefter drøftede vi hvor mange børn vi kan klare pr. gang. Helle vil sende information ud til institutionerne 
og så må de melde sig til inden for en bestemt frist. 
 
Så fik vi besøg af Peter, fællestillidsrepræsentant for BUPL, som gerne ville vide lidt mere om os og hvordan 
vi fungerede i institutionerne. 
Peter bemærkede, at vi er meget bevidste om at vi er frivillige og at vi siger fra hvis det nærmer sig 
arbejdslignende vilkår. Peter var indstillet på, at lave en artikel i Børn og Unge om Bedste i Børnehuset. 
 
Asta spurgte om vi ikke skal have flere frivillige ud i institutionerne. Det vil vi gerne og der arbejdes fortsat 
på det. I artiklen i DGO henvises der til informationsmøde d. 20.11.2017 Kl. 10.00-11.00 i Frivillighuset. 
 
Inge prøver at få opdateret hjemmesiden snarest. En hjælper til hjemmesiden vil være dejligt. 
 
Invitation til julemøde d. 7.12.17 vil blive sendt ud med mail af Inge. Inge og Helle taler sammen om vi skal 
have mad udefra eller vi selv laver noget. En lille egenbetaling vil nok være nødvendigt. 
 
Ref. Inge P 


