
Referat af netværksmøde d. 21.1.2018 
 

Deltagere: Helle, Anne-Marie, Kirsten K, Kirsten P, Inge P, Rie, Asta, Jytte og Inge P. Afbud fra Venke. 
 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer og referent. 
Helle blev valgt som ordstyrer og Inge P som referent. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referat godkendt. 
 
Pkt. 3 Orientering fra formanden. 
Bestyrelsen har i dag drøftet BIB-dagene grundet manglende tilmeldinger. 
Rie vil gerne kontakte Grøftekanten. Inge P spørger Bøgely, Helle kontakter Bondebyen og Papillon og Asta spørger 
Lærkereden. 
 
Helle har også talt med Stine, som er fællestillidsrepr. Og har bedt hende om at reklamere for os på et fælles 
tillidsrepræsentantmøde. 
 
Inge F foreslog, at vi stiller op i udstyret og går ud i børnehusene. Og Helle var med på, at dem der gerne vil ud i 
børnehusene og lave forestilling skal blot gøre det. 
 
Inge F foreslog, at vi kunne lave BIB-dag ude i ”det lyserøde hus”, som ligger ved Strandmøllekroen. 
 
Helle oplyste, at vi har fået vores ansøgning om § 18 midler imødekommet. 
 
Hvordan går det ude i børnehusene? 
Asta fortalte, at det går fint. Tager sig af en lille pige, som har udfordringer med forholdsordene og så har hun en 
syrisk dreng, som hun læser for så han kan lære nogle danske ord. 
 
Asta kunne oplyse, at Jelena ikke har været der i år. Helle skriver til Jelena. 
 
Rie har det også godt. Har snart været på Mælkevejen i 2 år. Hun er hvor der er behov og har også en lille dreng som 
skal lære det danske sprog. Rie vil spørge I Mælkevejen om der er nogle af de store vuggestuebørn der kan komme 
til BIB-dag. 
 
Inge P er også tilfreds. Har snart været der i 3 år og er blevet en del af Bøgely. 
 
Kirsten Ludvigsen har skrevet til Helle. Kirsten er glad for at være i Rævehøjen, men det kniber med at kommer til 
vores møder.  
 
Hvad kan vi gøre fremadrettet? 
Helle spurgte om vi kender nogen der kan komme og fortælle og give os noget fif. 
Anne- Marie vil spørge Venke om hvem det var der var i Virum Kirke og fortælle. Og Rie spørger sin søn, der er 
skolelærer om han kender nogen. 
Helle går til chefen for KUP. 
Jytte og Anne-Marie laver indlæg til Det Grønne Område med indbydelse til informationsmøde d. 4.4.2018 kl. 12.30 
– 13.30. 
 
Kommende mødedatoer er  
BIB-dage: D. 7.2, 7.3, 4.4, 2.5 og 6.6.2017. Anne-Marie booker lokale.  
Bestyrelsesmøder: fra kl. 9.00-11 D. 9.4 og kl. 11-12 d. 20.6.2017. 
Netværksmøder: fra kl. 11.00-12.00 D. 9.4. og kl. 12.00 d. 20.6.17 (sommerudflugt). 
 
Indkaldelse til generalforsamling sendes ud inden d. 31.1.2018. 
 
Den 6.4.2018 bliver der udflugt til Louisiana. Tilmelding til Inge P inden d. 15.3.18 via mail. 
 



Ref. Inge P 
  


