
Beretning 2019 
 

I 2019 har vi holdt 5 bestyrelsesmøder og 4 netværksmøder, generalforsamling og 
BIB-dage. 
 
Året startede med et BIB-møde, hvor Anne fra Det Lille Teater deltog for at give os 
nogle gode råd til at komme videre med Guldlok og de 3 bjørne. 
 
Indtil vi havde vores forestilling klar med Guldlok og de 3 bjørne kom Simone og 
spille sit marinet teater. 
 
Teatergruppen mødtes 4 gange og var i Det Lille Teater og se Mormors Gebis d. 
23.10.2019 for at få mere inspiration til vores BIB-dage. Og kostumegruppen gik i 
gang med at lave bjørnedragter til forestillingen.  
 
I Det Lille Teater blev vi bl.a. inspireret til at få noget musik til vores teaterstykke og 
det er nu lykkedes os at få en til at komme og spille bas til Guldlok og de 3 bjørne. 
 
Vores BIB-dage i 2019 har været en stor succes, så meget at der har været venteliste 
til at komme. Og der er allerede booket i foråret 2020. 
 
Inge og jeg brugte også en del tid på Medieskolen, hvor vi havde et spændende 
samarbejde med de unge mennesker om vores roll-up. 
 
Jeg har også deltaget i et TR-møde for at fortælle om os og hvad vi frivillige hygger 
os med ude i institutionerne. 
 
Årets sommermøde blev afholdt i Jægerhytten i Birkerød, hvor vi havde en hyggelig 
dag. 
 
Lis Rode startede i 2019 og er faldet godt til i vores forening. Nu håber jeg, at 
informationsmødet d. 20.1.2020 vil give os flere frivillige. 
Bente Svensson meldte sig ud af foreningen grundet sygdom. 
 
Årets julemøde d. 4.12.2019 blev afholdt hos Kirsten Kastvig. Tak til Kirsten for at 
kunne afholde mødet. Det var et rigtig hyggeligt julemøde med dejlig mad og drikke. 
 
Med disse ord, vil jeg sige jer alle tak for indsatsen i 2019 og jeg ser frem til gode 
timer i 2020. 


