
Referat af netværksmøde d. 5. november 2018 
 

Deltagere: Helle, Kirsten K, Inge F, Venke, Kirsten P, Anne-Marie, Bente, Asta, Jytte, Edith, Bettina, Maryan, Agnete 
og Inge P. 
 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer og referent. 
Ordstyrer Inge F og referent Inge P 
 
Pkt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Ingen bemærkninger til referatet. Referat godkendt. 
 
Pkt. 3 Økonomi 
Hell oplyste, at der er søgt § 18 midler til næste år kr. 19.600,-. For år 2018 er der godt 4.000,- tilbage som tænkes at 
gå til reklame for foreningen. 
 
Pkt. 4 Orientering fra formanden. 
Helle oplyste, at hun har været til undervisning vedr. Persondataloven. Det var en hård omgang, men Line har lovet 
at hjælpe når der opstår behov for det. 
 
 Evaluering af Louisiana besøget: Det var inspirerende, udviklende, hyggeligt, interessant, brugbart. En helt igennem 
dejlig dag både kreativt og socialt og der er stadig flere muligheder for undervisning på Louisiana. 
 
Helle spurgte hvordan det går i Børnehusene. 
Edith og Agnete sagde begge, at det går rigtig godt. Bente oplyste, at hun snart starter op i Trinbrættet efter sygdom. 
Bettina er lidt ked af, at hun har eftermiddagstimer da hun gerne vil med på ture. Helle kontakter Johanne, 
kontaktpersonen så Bettina kan få sit ønske opfyldt. 
 
Helle spurgte endnu en gang om der er nogen der kan tænke sig at hjælpe en dreng med sproget nogle timer om 
ugen?  
 
Pkt. 5. Aktuelle opgaver og kommende opgaver. 
Kommende BIB-dage. Bestyrelsen vil gerne prøve at lave noget teater. Inge F tager kontakt til Anne fra Det lille 
teater. 
Der afholdes teatermøde hos Inge F d. 6.12.18 kl. 18 for dem der har lyst til at være med. Jytte, Asta, Edith, Maryan, 
Agnete og Bettina vil gerne være til teater. Agnete i baggrunde evt. sufflør og Marian kan lave tøj og masker. 
 
Helle sender mail til børnehusene at vi ikke afholder BIB-dag i november og december. 
 
Dato for BIB-dage i 2019: 9.1, 6.2, 6.3, 3.4 og 8.5.2019. 
 
Der afholdes julefrokost d. 3.12.18 kl. 12.30 hos Helle, Eremitageparken 293, Lyngby. 
 
Tilmelding til Inge P på ingedkvirum@gmail.com. Og har man lyst til at tage en ret med, så giv besked og Inge P 
koordinere. Det er muligt, at der bliver noget egenbetaling. Det vil I få besked om. Drikkevarer skal vi selv 
medbringe. 
 
Pkt. 6 Eventuelt. 
Bente reklamerede for et arrangement med korsang i Lyngby Kirke d. 11.11.18 kl. 16. Det er gratis så vi kan blot 
komme. 
 
Ref. Inge P 
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