
Referat af netværksmøde den 17. august 2020 
 

Deltagere: Helle, Kirsten P, Kirsten K, Inge F, Inge P, Edith, Rie, Kirsten O J, Marianne, Asta og Bettina. 
 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer og referent. 
Helle ordstyrer og Inge P referent. 
 
Da Inge F skulle gå startede vi med pkt. 5 Aktuelle opgaver og kommende opgaver. 
Inge F oplyste, at teatermødet d. 20.8.2020 er flyttet til d. 27.8.2020 kl. 13.00 og afholdes i Inge F´s sommerhus på 
Enø. 
Helle, Inge F og Asta sørger for mad. Tilmelding til Helle på mail senest d. 26.8.2020. Kørsel til Enø må man selv 
aftale. 
Vi fortsætter med Guldlok indtil udgangen af året og første gang efter sommerferien er d. 2.9.2020. Lærkereden har 
sagt ja til at komme med en gruppe børn. Vi må max. Være 20 personer. Og så starter vi op med Bukkebruse i januar. 
 
Kirsten OJ spurgte om det ikke er muligt at ændre BIB-dagen fra 1. onsdag i måneden til 2. onsdag i måden. Det er 
der ikke, da der er skrevet ud til samtlige børnehuse, at vi holder BIB-dag d. 1. onsdag i måneden og det har de 
indrettet deres planer efter. 
 
Pkt. 2 Godkendelse af referat af d. 18. maj 2020. 
Ingen bemærkninger til referatet. Referat godkendt. 
 
Pkt. 3 Økonomi. 
Kirsten K oplyste, at vi ikke har brugt så mange penge indtil dato. Gennemgik regnskabet. 
 
Pkt. 4 Orientering fra formanden. 
Helle oplyste, at Venke, Jytte, Marian og Merete er stoppet i foreningen. 
Thora er ikke helt startet op i Bondebyen grundet corona. 
2 evt. nye har henvendt sig og den ene kommer d. 2.9.2020 til BIB-dagen. 
 
Helle oplyste, at hun har talt med Winnie Sofia fra Lærkereden om reglerne fra kommunes side vedr. corona 
situationen. Der er helt op til os frivillige hvornår vi kan og vil starte op. 
 
Helle, Inge F, Inge P og Kirsten K skal mødes med Peter Dreyer d. 20.8.2020 vedr. hjælp til Hjemmesiden. 
 
Der har været lidt problemer med at modtage/sende mail til Anne-Marie. Inge skriver til Anne-Marie om 
udfordringen. 
 
Kommende mødedatoer: 
Frivillig fredag d. 25.9.2020 
 
Bestyrelsesmøder: 
Den 9.11.2020 kl. 9.00 
Den 18.1.2021 kl. 12.00 
Den 15.4.2020 kl. 9.00-10.30 
Den 20.5.2020 kl. 9.00-10.30 
 
Netværksmøder: 
Efter generalforsamling d. 26.2.2021 
Den 15.4.2021 kl. 10.45-12.15 
Den 20.5.2021 kl. 10.45-12.30 
 
Julemøde d. 4.12.2020 kl. 12.30 hos Kirsten K 
 
Generalforsamling d. 26.2.2020 kl. 9.00. 
 
Sommermøde den 9.6.2021 tidpunkt ukendt. 



 
 
 
Pkt. 6 Nyt fra Bedster i Børnehusene. 
Helle har skrevet til Bettina vedr. opstart i Eremitageparken, men Bettina syntes ikke at have modtaget noget. De får 
lavet en aftale i dag. 
Asta synes, at det er svært at tage stilling til at starte op igen. Helle er enige i, at vi selv skal mærke efter om vi er 
klar. 
Rie startede i torsdags og er glad for at være tilbage. Corona er kommet for at blive, men hun passer på. 
Inge P er også startet op og passer på. 
Edith har meldt fra til Mælkevejen som frivillig grundet helbreddet. Vil gerne fortsætte i foreningen. 
Lis venter også med at starte op. 
 
Pkt. 7 Eventuelt. 
Marianne fortalte om sit møde med en ung mand og hans fars Farrai. 
 
Ref. Inge P 


