
Referat af netværksmøde den 21. januar 2019 
 

Til stede: Helle, Anne-Marie, Inge F, Kirsten P, Kirsten K, Venke, Merete, Asta og Inge P. 
 
Pkt. 1 Valg af ordstyrer og referent. 
Inge F blev ordstyrer og Inge P referent. 
 
Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste netværksmøde. 
Ingen bemærkninger til referatet. Referat godkendt. 
 
Pkt. 3. Økonomi. 
Kirsten gennemgik regnskabet for 2018. Og budgettet for 2019. Vi har fået de § 18 midler, som vi har søgt om, så nu 
kan vi komme videre. 
 
Pkt. 4 Orientering fra formanden. 
Helle fortalte, at Line var forbi på vores møde hvor hun fortalte om foreningen Bedste i Bedste og at de mangler 
bedster. Bedste i Børnehuset har sagt ja til at være med i projektet, hvor vi skal stille med en kontaktperson. Det er 
Line som er tovholder og står for de administrative mens vi tager de frivillige med i vores netværksgruppe. 
Disse friville skal hjælpe familier med det de nu har ønske om. Det være som Merete, der tager sig af en dreng eller 
læse, bringe til fritidsinteresse mm. 
 
Helle fortalte, at hun og hendes datter i sidste uge delte vores folder ud Lyngby Storcenter. Vi må prøve at forsøge os 
i fitnesscentre og Virumhallen hvis må det. 
 
Pensionister i Skolen prøver at rekruttere via LTK´s facebook. Det vil vi også prøve. 
 
Vi mangler børn til vores BIB-dag d. 6.2.19 hvor Simone kan komme og spille Marienetteater. Anne-Marie spørger i 
Bondebyen og  evt. Trinbrættet. Og vil gerne komme og hente børnene og Venke følge dem hjem. Vi andre 
opfordres til at spørge og reklamere i vores institution. 
 
Helle oplyste, at hun ikke kom til TR-møde da hendes plads gik til en anden fra kommunen. Hun håber, at hun kan 
komme med på mødet i april. 
 
Så starter der en ny bedste i Lærkereden d. 29.1.19. 
 
Pkt. 5. Aktuelle opgaver og kommende opgaver. 
Vi skal have lavet en invitation til vores BIB-dage. Den arbejdes der på efter mødet. 
 
Helle, Venke, Anne-Marie og Merete kommer til mødet d. 6.2.19 
 
Generalforsamling. Forslag til generalforsamlingen d. 28.2.19 kl. 9.00 skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage 
før generalforsamlingen. 
 
På bestyrelsesmødet blev det besluttet, at fremlægge forslag til ændring af vedtægterne vedr. valgproceduren for 
bestyrelsen. Forslaget forelægges for at formanden vælges direkte og for at gøre det mere overskueligt. 
 
Inge F fortalte lidt om mødet med Anne fra Børneteatret, som vi har holdt møde med. Et fint møde hvor vi fik nogle 
tips og redskaber til det videre arbejde. 
 
Pkt. 6. Eventuelt. 
Det henstilles, at mobiltelefoner er på lydløs på møderene. Hvis man venter vigtigt opkald, så gør opmærksom på 
det ved mødets start. 
 
Inge P opfordrede netværket til også at komme med forslag til videreudvikling af BIB-dagene (f.eks. besøg på 
Louisiana). 
 
Ref. Inge P 


