
Referat af netværksmøde d. 9. april 2018 
 

Deltagere: Helle, Kirsten K, Venke, Kirsten P, Asta, Rie, Marianne, Jytte, Inge F, Anne-Marie, Inge P og Irene 
(evt. nyt medlem). 
 
Pkt 1. Valg af ordstyrer og referent. 
Helle blev valgt som ordstyrer og Inge P som referent. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af referat af sidste møde. 
Referat godkendt. Det blev aftalt, at hvis der er bemærkninger til referatet så sendes de til referenten og 
drøftes på næste møde. 
 
Pkt. 3 Orientering fra formanden. 
Helle spurgte hvordan det går ude i børnehusene. Alle, som er i børnehusene tilkendegav, at det går godt. 
Helle oplyste, at de to nye, Annette vil i børnehave og Agnete i vuggestue og det er Helle ved at få på plads. 
Irene oplyste, at hun ikke har haft med børn at gøre, men meget gerne vil læse for børn. Og det er der 
behov for. 
 
Helle fortalte om bestyrelsens nye tanker for BIB-dagene i maj og juni at vi vil flytte dem ud i skoven ved 
Heksehuset. At vi vil reklamere for dem i DGO og Jytte og Anne-Marie vil gerne lave artiklen. 
Venke er tovholder for BIB-dagene og vælger sange mv. 
 
Helle tager BIB-flaget med. 
 
Jytte og Anne-Marie sender artiklen til Inge F, som sørger for at sende det ud til lederne og Helle. 
 
 Marianne har undersøgt og talt med Helle om ansøgning af fondsmidler. Inden vi søger, skal vi finde et 
formål med ansøgningen, f.eks. fortællerforedrag til gavn og udvikling af vores BIB-dage. Rie prøver at få 
kontakt til tidligere leder af Frederiksberg Friskole med henblik på fortælling. Marianne vil gerne have en 
mere på opgaven, når vi skal til at søge. 
Jytte foreslog, at vi taler med Marie om hun kan hjælpe og give gode råd. 
Rie spurgte om Ældresagen kunne være et sted at søge. 
 
Helle fortalte, at hun er med i en gruppe, der vil have frivillige til familier som mangler bedstekontakt. Det 
er Dansk Røde Kors og Sundhedsplejerskerne er er initiativtagere. Helle følger med i udviklingen og 
fortæller hvad vores forening gør. 
 
Netværksmøde den 20. juni 2018 kl. 11.00 med efterfølgende sommerarrangement. Inge F, Venke og Anne-
Marie er arrangører. Afbud fra Inge P 
 
Pkt. 4 Eventuelt. 
Rie takkede for en rigtig god tur til Louisiana. De øvrige der var med, syntes også det var en god og lærerig 
dag. 
 
Ref. Inge P 


