
Referat af netværksmøde d. 20. januar 2020 
 

Deltagere: Helle, Anne-Marie, Inge F, Kirsten P, Venke, Marianne, Lis, Merete, Asta, Bettina og Inge P. 
Afbud fra Kirsten K og Rie. 
 
Pkt. 1 Valg af referent og ordstyrer. 
Inge P referent og Inge F ordstyrer. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde d. 11.11.2019. 
Intet referat da ingen mødte op ud over bestyrelsen. 
 
Pkt. 3 Økonomi. 
Inge P gennemgik regnskab for 2019. I forhold til modtagne midler kr. 19.600,- har vi brugt kr. 18.598,50 så der er et 
overskud på kr. 1.001,50. Inge P undersøger om disse skal returneres til kommunen. Fra tidligere år er der overført 
kr. 2.012,71 som ikke skal tilbagebetales. 
 
Vi havde søgt om kr. 16.000 i § 18 midler, men har kun fået kr. 10.000,-. 
Forslag til fordeling: 
Møder, BIB-dage og socialt netværk                 kr. 6.000 
Hjemmeside                                                                    500 
Udvikling                                                                       1.400 
Materialer                                                                     2.000 
Kontingent                                                                       100   
 
Pkt. 4 Orientering fra formanden. 
Helle, Inge F og Asta var til Nytårskur i Frivillighuset. Her fik de hilst på de nye medarbejdere i huset. 
Der var mulighed for at ønske og vi gjorde opmærksom at vi gerne vil have hjul under bordene.  
Alice fra Frivilligcentret vil gerne hjælpe os med hjemmesiden. 
 
Helle har været til nytårskur for formændene, hvor borgmesteren også deltog. Borgmesteren roste alle de frivillige 
for deres arbejde og sagde at vi var uundværlige. 
Derfor var stor undring over at tilskuddene var skåret ned, når borgmesteren nu havde sagt at vi er uundværlige. 
Helle overvejer at indsende et læserbrev. 
 
Pkt. 5 Aktuelle opgaver og kommende opgaver. 
Helle spurgte om der var flere der vil være med i teatergruppen. Teatergruppen er med til at udvikle, komme med 
nye ideer mv og det forventes også at man ind imellem deltager i BIB-dagene. 
Bettina, Kirsten K, Helle, Marianne, Merete og Inge F har tidligere deltaget i teatermøderne. 
 
Følgende vil gerne: 
Marianne,            Teatermøder og BIB-dage en gang imellem 
Bettina,                         ”               og BIB-dage 
Helle,                             ”               og BIB-dage 
Inge F                            ”               og BIB-dage 
Venke                           ”               og BIB- dage en gang imellem  
Inge P                    Kostumer        og BIB-dage 
Anne-Marie                 ” 
Merete                         ”                og BIB-dage 
Asta, syntes at det er sjovt men er i børnehaven om onsdagen og der kan ikke byttes. Afventer hvad der aftales på 
teatermødet. 
Lis, deltager ikke i teatermøder og BIB-dage. 
Kirsten P kan ikke deltage om onsdagen. 
 
Næste teatermøde er den 20. februar 2020 kl. 17.00 hos Helle, Lyngby Hovedgade 50 B st. 
 
Merete oplyste, at hun har købt et spejl til Teatergruppen så børnene kan se sig selv i kostumerne. 
 



På sidste BIB-dag var der besøg af Kirsten som spiller bas. Kirsten vil gerne spille og hendes mand vil gerne læse op. 
Hvis Kirsten og hendes mand gerne vil deltage i BIB-dagene skal de være medlem af foreningen og der skal indhentes 
børneattest. Dette vil Helle give hende besked om samtidig med besked om, at vi ikke kan ændre på at det er den 1. 
onsdag i måneden. Helle vil orientere Kirsten om dette samt at hun er velkommen til at prøve det af med at spille til 
vores forestilling indtil sommerferien. 
 
Alle der har deltaget i Guldlok og de 3 små bjørne synes at det er gået rigtig godt. 
 
Der er generalforsamling den 26. februar 2020 kl. 9.00. 
 
Hvordan går det i børnehusene? 
Asta – det går godt. De er søde og rare og begge parter er tilfredse. Der holdes jævnlig forventningsmøder. Kan 
anbefales. 
Merete er stoppet i Mælkevejen grundet manglende energi. 
Inge P – det går også godt. Har det godt i Bøgely og kan snart fejre 5 års dag. 
Bettina – havde sidste dag i sidste uge efter 1½ år i Taarbæk. Har ikke været så glad for at være der efter at være 
blevet flyttet til en anden gruppe. Helle og Bettina tager sammen ud i institutionen og taler med dem. 
Marianne – har afsluttet sine forløb på en pæn måde. 
Lis – er ikke helt tilfreds. Lis vil gerne med på ture og være ved de større børn, men er blevet sat på de mindre børn.  
 
Pkt. 6 Eventuelt 
Nåede vi ikke grundet mødetiden var udløbet. 
 
Ref. Inge P 
 


