
Referat af netværksmøde den 8. april 2019 
 

Deltagere: Helle, Inge F, Venke, Kirsten K, Kirsten P, Edith, Marianne, Rie, Bettina, Merete, Asta, Jytte og evt. 
kommende medlemmer Lis Rode og Jytte Holm-Larsen samt Inge P. Afbud fra Anne-Marie. 
 
Mødet startede med en kort præsentationsrunde. 
 
Pkt. 1. Valg af ordstyrer og referent. 
Inge F blev ordstyrer og Inge P referent. 
 
Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referat godkendt. 
 
Pkt. 3.  Økonomi. 
Kirsten K oplyste, at vi har modtaget kr. 19.600,- i §18 midler. Der er brugt kr. 1240,- til forplejning, 
Kr. 3973,- til IT hjælpemidler, materialer kr. 530,-, kontingent kr. 100,- og Det lille teater kr. 1200,-. 
Så der er d.d. kr. 14.580,- tilbage, hvor nogle af dem skal gå til en ny folder/reklame for os. 
 
Pkt. 4. Orientering fra formanden. 
Helle var til TR-møde d. 3.4.19 hvor hun fortalte om vores forening. Der var interesse for os og Helle blev spurgt om 
hun havde noget materiale om os. Vores folder blev udleveret men vi skal lave en folder om, hvad børnehusene får 
af de frivillige. Helle og Inge P kommer med udkast til folder. 
 
Der er sommerudflugt den 20. juni 2019, som formentlig går til Havehuset i Hillerød. Udover Inge P meldt Edith sig 
som arrangør. 
Rie, Edith og Asta meldte sig og Jytte Holm har meldt sig. Af hensyn til bordbestilling bedes I tilmelde jer via en mail 
til ingedkvirum@gmail.com senest d. 26.april 2019. 
 
Der er stadig et ønske om at spille teater på BIB-dagene efter sommerferien. Der holdes planlægningsmøde d. 11. 
april 2019  kl. 10. Asta havde nogle fine kostumer med, som vi kan låne. Asta, Merete, Rie, Bettina, Venke og Helle 
deltager i mødet. 
Merete spurgte til folderen vedr. Guldlok og bjørnene. Den arbejdes der videre på d. 11. april 2019.  
 
Helle spurgte Jytte og Lis om hvor de havde hørt om os. Jytte har hørt om os via  Niller, formand for frivilligcentret og 
Lis havde også hørt om os via andre. 
 
Helle sagde, at vi mange foldere til uddeling, så hvis der er nogen der vil lægge dem nogle oplagte steder må de 
meget gerne det. 
 
Asta sagde, at hun gerne vil prøve at få foreningen ind på boblberg.dk. 
 
Vi er pt. 20 medlemmer hvoraf 10 er ude i børnehuse. 
 
Hvordan går det ude i børnehusene? 
Asta, det går fint, Merete sagde at det var 3 uger siden hun sidste var sammen med drengen og synes ikke rigtig at 
hverken barn eller hende får så meget ud af det men moderen vil gerne fortsætte. Helle taler med Line og den 
udfordring. Bettina er ude 2 gange om ugen og er tilfreds men er dog i tvivl om hvor meget hun skal være til det 
praktiske arbejde som frugtudskæring og lign. Det giver mening hvis der er nogle børn som deltager i det arbejde. 
Marianne er på Mælkevej i en vuggestue gruppe hvor hun ikke føler sig godt tilpas. Det taler Helle og Marianne om. 
Rie har det rigtig godt i sin gruppe hvor hun har været i 3½ år og Edith er også tilfreds med at være på Mælkevejen. 
Inge P og Bøgely har nu kendt hinanden i 4 år og det fungerer rigtig godt. 
 
Pkt. 6. Eventuelt. 
Line holder afskedsreception den 26. april 2019 kl. 14-16. 
Der er generalforsamling i frivilligcentret den 23. april 2019 kl. 17.30. 
 
Ref. Inge P 
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