
Referat af netværksmøde d. 2. juni 2020 
 

Deltagere: Helle, Kirsten K, Kirsten P, Anne-Marie, Inge F, Thora, Asta, Rie og Inge P. 
Afbud fra Kirsten L, Kirsten O, Edith og Bettina. 
 
Der er ikke udsendt nogen dagsorden. Der var enighed om, at BIB dagene og nyt teater skulle drøftes. 
 
Teatergruppen har holdt møde og vil gerne spille Bukke Bruse for børnene. Materialer er indkøbt, men på grund af 
Corona er der ikke komme gang med at lave kostumerne. 
 
1. BIB dag bliver d. 1. september 2021. Anne-Marie bestiller lokaler. 
Helle, Asta, Inge P, Edith og Bettina har meldt sig til sy holdet. Inge F har lånt kostumer på biblioteket, som vi kan 
lave mønstre efter. 
 
Teaterholdet holder møde inden sommerferien og så kan sy holdet gå i gang. Edith kan ikke om onsdagen. 
 
Helle oplyste, at Marianne er trådt ud af foreningen, da hun er flyttet til Fredericia. Eva og Lis har også meldt sig ud. 
Kirsten O (bas) vil gerne være med, men kunne ikke deltage i netværksmødet. 
 
Helle spurgte til os i børnehusene. 
 
Asta er ikke kommet i gang endnu. Har stadig eftervirkninger fra corona og har også sine børnebørn at tage sig af. Vil 
gerne være med til teater og BIB dage. 
 
Bettina vil starte op igen i Eremitageparken. 
 
Thora har selv taget kontakt med Bondebyen og starter i næste uge. 
 
Rie har haft kontakt med Mælkevejen og tænker at starte op efter sommerferien. Bruger megen tid på at være med 
sin mand til undersøgelser. 
 
Inge forventer også at starte op i næste uge. Skal lige have afklaret et behandlingsforløb vedr. sin mand som også går 
til flere undersøgelser. 
 
Der skal aftales nye bestyrelsesmøder, netværksmøder, teatermøder og symøder. Nye datoer bliver sendt ud, når de 
er fastlagt. 
 
Vi skal også finde ud af, hvordan vi får rekrutteret flere nye bedster. F.eks. ved et intromøde. 
 
Ref. Inge P 
 
Efter mødet blev der afholdt generalforsamling og efter generalforsamlingen var der mad og hygge på Brede 
Spisehus. 
 


