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      Nr. 103  

 

 

 

Referat fra 26. januar 1999 

 

 Tilstede:  Renne Hubertus, Per Gulbrandsen, Harald Kjeldsberg, 
    John Harald Wangen og Anne Balstad.   
 Meldt forfall: Marianne Aasen  
 Møteleder: Tove Kjevik 
 Referent:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:  Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00  
 Besøk:  ingen 
 Vedlegg:  ingen 
     
 
 
 

Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 102. 
  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andres møter   

  Ingen referater. 
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 Avis-utklipp 

  Tove refererte fra Bæringen nr. 1/99. 
  Der står det at Bærum får nye post-numre fra 1. mars. 
  Det går muligens an å skjekke dette på inter-nett. 
 
 

 Beskjeder og informasjon 

  Fritids-kalenderen for våren 1999 er kommet. 
  Det står ikke noe om hva 
  som skal skje i mai og juni. 
 
 

        Brev til gruppen 

  Ingen brev. 
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Ingen kontakt. 

 

 

 Internett 

  e-post 
  Vi har fått svar fra Trafikanten, 
  de har ikke lagt ut rute-tider for Bærums-bussene på Inernett, 
  bare for Oslo. 
 
  Vi har fått svar fra Kirsten Hognestad Haugen. 
  Hun takker for invitasjonen 
  og kommer 9.februar kl.15.00-16.00   
 
 
 
 



 Ansvars-områder 
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  Bibliotek og gruppe-boliger - Tove 
  Tove har vært på møte i bibliotek-gruppa.    
 
 
 

 07/97 RGB SOM PROSJEKT 

   Lars Ole spør om Elvemo  
   vil komme på RGB-møte 3. februar. 
 
   Det legges frem et budsjett-forslag  
   som tar med økt aktivitet i RGB og lønn til Anja. 
 

 Vedtak: Vi inviterer Elvemo   
   til møte 26. januar eller 9. februar 1999. 
 
 
 

 06/98 TEMA-KVELD 

   Tema-kveld arrangeres i samarbeid med klubben.    
   Gruppen kom med følgende forslag til tema:    
    

   FORSLAG: 
   -KLUBBENs historie 
   -Løkkeåsveien 100 år 
   -Emma Hjorths hjem 100 år 
   -foredrag av Wenke Jensen    
   -utviklings-hemmede forteller om sine liv/bøker 
   -kultur-identitet (hvem er jeg, hva betyr jeg, hva er viktig for meg)  
 
   Gruppa hadde av-stemning på hvilket av disse temaene 
   som er mest interessant.  
   Klubbens historie og huset 100 år fikk tre stemmer hver.   
 

 Vedtak: Lars Ole informerer Pim om forslagene og av-stemmningen. 
  
 
 
 

 02/98 SAMARBEID OM KULTUR-OPPLEVELSER  

   Anne er mest oppptatt av musikk  for eksempel vise-sang, 
   men også bøker og dikt. 
      

 Vedtak: Anne fortsetter i ProgramRådet  
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   og gir informasjon til RGB 
 
 
 

EVENTUELT 

 
Befaring av Emma Hjorth museum, fredag 5. februar kl. 15.30. 
Vi møtes på museet. (Sak 01/99) 


