
Referat af netværksmøde d. 24. september 2018 
 

Deltagere: Helle, Inge F, Kirsten K, Kirsten P, Venke, Inge P, Agnete, Bettina, Merete, Rie, Asta og Marianne. 
Afbud fra Anne-Marie, Edith og Jytte. 
 
Pkt. 1 Valg af referent og ordstyrer. 
Inge P referent og Inge F ordstyrer. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referat godkendt. Inge P ønsker ikke at få mails om referatet er læst. 
 
Pkt. 3 Orientering fra formanden. 
Navnerunde til ære for Agnete og Bettina, som er nye medlemmer. Velkommen til dem begge. 
Helle har været med Bente i Trinbrættet hvor Bente starter efter efterårsferien. 
Børneattester er indhentet på alle. 
 
Eremitageparken vil gerne have en frivillig til en dreng på 3½ som skal have udviklet sit sprog. Rie spurgte hvad det 
indebærer. Helle svarede, at det skal afklares når der melder sig en frivillig. 
 
Marianne oplyste, at Kongshvile som er i Gladsaxe km gerne vil have en frivillig. Vi må undersøge og om vi må gå 
over grænsen. 
Astas tilføjede, at vores marked bør vel mættes først. 
 
PT. Er der 13 ude i børnehusene. 
 
Louisiana. Inge F sender oplæg ud om kørsel, mødetidspunkt mv. Indgang og undervisning betales af foreningen. 
Frokost er med egenbetaling. 
 
Processen med ansøgning af § 18 midler starter nu. Helle og Kirsten deltager i kursus om nyt ansøgningssystem. 
 
Helle vil undersøge om hun kan deltage i et tillidsrep. Møde for at reklamere for os. 
 
Hvordan går det i børnehusene? 
Det blev til en snak om hvad vi må som frivillig. Det er vigtigt, at vi som frivillig ikke bliver betragtet som ekstra 
arbejdskraft. Vores rolle er at være ekstra flødeskum for børnene og skabe relationer mellem generationerne. 
Og vi skal overholde de aftaler, som vi har med de faglige organisationer. 
 
Inge F syntes, at det ”skurer” lidt at Bettina skal være i institutionen om eftermiddagen. Bettina må se hvordan det 
går og er der problemer kan Helle kontaktes. 
 
Bestyrelsen vil drøfte hvad vi må og ikke må deltage i. 
 
Pkt. 4 Frivillig fredag. 
På Frivillig fredag d. 28.9.18 er der ikke stande som tidligere, men i stedet fotoudstilling. Billeder og tekst er fundet 
og afleveres til Maria. Mødetid er kl. 15. Kl. 15.30 er der kaffe og lagkage. Helle har meldt 10 til spisning. 
Vi skal have hyret nogle flere frivillige på fredag. 
 
 
Pkt. 5 Eventuelt. 
På fredag d. 28.9.18 skal Helle, Asta og Anne-Marie i Lærkereden hvor de sammen med en journalist fra Det Grønne 
Område skal lave en artikel om os. 
 
Inge F takkede for god ro og orden. 
 
Ref. Inge P 


