
Referat af netværksmøde d. 27.8.2018 
 
Deltagere: Helle, Anne-Marie, Kirsten K, Kirsten P, Venke, Inge F, Jytte, Rie, Edith, Merete, Asta, Bente, Maryan og 
Inge P. 
 
Helle startede med at byde Bente og Maryan velkommen til mødet. Begge vil gerne være med i foreningen. 
 
Pkt. 1. Valg af ordstyrer og referent. 
Helle valgt som ordstyrer og Inge P som referent. 
 
Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referat godkendt. 
 
Pkt. 3. Orientering fra formanden. 
Helle orienterede om økonomien, at der er 8.695,- kr. tilbage. Vi forventer, at bruge noget til plakat til frivillig fredag.  
Line fortalte efter mødet til Helle, Jytte og Inge P, at der ikke bliver nogen stande. Det bliver fotoudstilling, hvor hver 
forening udstiller 5 billeder, som Frivilligcentret laver for os og så vil der også være videofremvisning på frivillig 
fredag. Så Helle, Jytte og Inge p blev enige om, at vente med at kontakte Medieskolen. 
 
Til økonomien spurgte Asta om der var mulighed for at bruge/søge penge til bøger, som hun/vi kan tage med ud i 
institutionerne. Efter en drøftelse blev det besluttet, at man må sende forslag til indkøb herunder hvad det koster til 
bestyrelsen, som så beslutter om der skal bruges penge til det. 
 
Følgende har meldt sig til frivillig fredag incl. Spisning d. 28.9.18: Helle, Kirsten K, Kirsten P, Venke, Inge F, Jytte, Rie, 
Asta,  Edith og Bente. 
 
Bondebyen har spurgt om vi kan flytte BIB-dagen til andre dage end onsdag. Enighed om, at det kan vi ikke. 
 
Inge F opfordrede os der er ude i institutioner, at reklamere for BIB-dagene. 
 
Maryan vil gerne have Tornerosen historien sendt, så vil hun lave en form for puzzlespil. Er udlært lærer med det 
kreative som hovedfag. 
 
Bente ville gerne høre fra os der er ude hvad vi laver med børnene. Rie, Edith, Asta og Inge P fortalte lidt om det. 
 
Heller oplyste, at Kirsten Ludvigsen fortsat er glad for at være i Røvehøjen. Helle har været med Irene Schach i 
Christian X og Irene vil gerne læse for børnene. 
 
Inge F undersøger hvad Louisiana kan tilbyde i løbet af oktober. 
 
BIB-dagene er 4.9, 3.10, 7.11.18. 
 
Bestyrelsesmøde og netværksmøde er d. 24.9 og 5.11.18 
 
Julemøde hos Helle d. 3.12.18. 
 
Pkt. 4. Eventuelt. 
Inge F har under mødet skrevet til Louisiana. 
 
Ref. Inge P  
 


