
Referat af netværksmøde d. 9. september 2019 
 

Deltagere: Helle, Inge F, Anne-Marie, Venke, Kirsten P, Kirsten K, Inge P, Edith, Asta, Merete, Rie og Bettina. 
 
Dagsorden. 
 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer og referent. 
Inge F ordstyrer og Inge P referent. 
 
Pkt. 2 Godkendt referat fra sidste møde. 
Referent godkendt. 
 
Pkt. 3 Økonomi. 
Kirsten K oplyste om status d.d. at der er penge tilbage til udvikling og temadage og at der nu søges om nye § 18 
midler for 2020. 
 
Pkt. 4 Orientering fra formanden. 
Helle oplyste om Frivillig fredag d. 27.9.19 som er fra kl. 15.30- 20.00. Rie, Edith g Asta meldte sig og det har Inge F, 
Helle og Kirsten K også. 
 
Pkt. 5 Aktuelle opgaver og kommende opgaver. 
Vores teaterprojekt med Guldlok og de 3 bjørne har fået en god start. Masser af tilmeldinger så der er venteliste. 
BIB dagen d. 4.9.19 gik rigtig godt. Børn og voksne var glade for både teater og det kreative, så en rigtig god 
oplevelse. 
 
Helle spurgte til forslag til hvordan vi flere frivillige, da der er efterspørgsel på os. 
Der blev i den anledning talt om nyt navn, artikel i DGO mm. 
Inge forsøger at få lavet labels til vores folder, som kan deles ud på Frivillig fredag og med information om 
informationsmøde d. 9.10.19 mellem 13-14.30. 
 
Merete kunne oplyse, at det går fint og de er glade i Mælkevejen, både voksne og børn, at hun kommer. 
Inge kunne sige det samme. Er rigtig glad for at komme i Bøgely og har det rigtig godt med både børn og voksne. 
Rie har holdt lang sommerferie og er rigtig glad for at være i vuggestuen i Mælkevejen. Det er et rart sted at være. 
Bettina er 2 gange om ugen i Taarbæk, en dag om formiddagen og en dag om eftermiddagen. Er rigtig glad for at 
være der. 
Edith er også på Mælkevejen i vuggestuen. Føler sig velkommen og både børn og voksne er glade for Edith. 
Asta er i Lærkereden og har heller ikke været der så meget i sommer grundet nyt barnebarn. Er knyttet til et 
tosproget barn hvor Asta bl.a. læser og bager. Er glad for at være der. 
 
Pkt. 6 Eventuelt. 
Ved Charlottes introduktion af sig selv (afløser for Line) nævnte Charlotte mulighed for kurser og evt. opstart af IT-
hjælpegruppe.  
 
Rie har været på Linnegården og hørt Vigga Bro, meget interessant men Rie kunne ikke lide at spørge hende om hun 
kunne hjælpe os. 
 
Anne-Marie undersøgte hvad en billet til AneMone teatret koster. Det koster kr. 145,- . 
Asta spurgte Inge F om Klaverfabrikken, som er et godt bud til hjælp for os. Inge F undersøger det. Nye datoer for 
resten af året: 
 
BIB-dage: 9.10, 6.11, 8.1, 5.2, 4.3, 1.4, 6.5, og 3.6.2020. 
 
Netværksmøder: 11.11 fra 10.30-13, julemøde 4.12 fra kl. 12.00- ?, 20.1 fra 10.30-13.00, 23.3 fra 13.30-15.00, 18.5 
fra 10.30-13.00 og sommerudflugt 10.6 fra kl. 12. 
 
 
Ref. Inge P 


