
Beretning for 2018 
 

2018 blev endnu et spændende år med masser af aktivitet. 
 
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, 5 netværksmøder og 7 BIB-dage, hvor vi havde 
besøg af 3 forskellige institutioner. 2 gange blev BIB dagene holdt i Slotsparken 
 
Vi har brugt en del tid på at få nye frivillige samt finde børnehuse til nye frivillige. Og det har 
båret frugt. I 2018 har vi fået 5 nye frivillige, som alle er ude blandt børnene. Det betyder, 
at vi nåede op på 21 frivillige Bedster i 2018 hvoraf 10 er ude i institutioner. 
 
Frivilligdagen sidst i september blev afholdt på Hovedbiblioteket som en fotoudstilling. Her 
havde vi fundet 5 billeder, der viste hvad det er vi står for i Bedste i Børnehuset. 
 
I april måned 2018 var vi 13 frivillige på udflugt til Louisiana, hvor vi fik en rundvisning og 
information om maleteknik, blandt fra Asger Jorn. Herefter kom vi i kunstværkstedet, hvor 
vi selv fik lov at prøve de forskellige maleteknikker af og vi kom hver især hjem med vores 
eget værk. 
 
Sommermødet blev afholdt på Cafe Nina. Også en hyggelig tur i det dejlige sommervejr. 
 
Da vi i løbet af sommeren havde fået nye medlemmer blev det besluttet, at vi endnu en 
gang skulle på efterårstur til Louisiana for at få ny inspiration. 14 frivillige deltog og denne 
gang var vi i ler værkstedet, 
 hvor børn lærer at arbejde med ler når de er på besøg. Meget inspirerende for alle 
deltagere. 
 
På netværksmøderne hører vi fra de frivillige, der er ude i institutionerne, hvordan det går 
og om der er udfordringer, der skal tales om.  
 
I 2018 har jeg været til møde i Frivillighuset om Persondataloven, som handlede om 
hvordan vi som forening skal leve op til reglerne om opbevaring af oplysninger om de 
frivillige og jeg har også været til møde vedr. regler om straffeattester. Det betyder, at når 
vi får nye medlemmer skal jeg indhente børneattest før man kan starte i institutionen. 
 
I november 2018 kontaktede vi Medieskolen for at få lavet en roll up reklame. Inge og jeg 
har været til flere møder på skolen og har nu godkendt hvordan vores roll up skal se ud. 
 
Netværksmødet hos mig i december blev afsluttet med julefrokost, hvor hver især havde 
taget noget med. Det blev en hyggelig dag med dejlig mad, grin og snak. 
 
Til slut vil jeg sige tak for god indsats og samarbejde og jeg glæder mig til fortsat godt 
samarbejde. 
 
 


