
Bilag til pkt. 3 – mail fra Eik Møller formand for BKF 
 

 
Fra: Eik Møller (eimo) [mailto:eimo@balk.dk]  

Sendt: 1. oktober 2014 14:13 
Til: Charlotte Veilskov (chvf@haderslev.dk); Freddie Davidsen (fd@silkeborg.dk); Gitte Løvgren, Formand 

Region Sjælland (Odsherred kommune); Inger Andersen; Jesper Carlsen (jcarlsen@aol.dk) 
Cc: Anne Sofie Salling Rasmussen (annr) 

Emne: Udpegning af kandidater til de landsdækkende netværk 

 
Kære regionsformænd 

 

Som det fremgår af vores vedtægter er det regionsbestyrelserne, der indstiller medlemmer til 

de landsdækkende netværk. Dem har vi som bekendt 5 af: kultur- og fritid, børn & familie, 

dagtilbud, folkeskole og unge. Den nuværende medlemskreds kan findes på vores hjemmeside 

under netværk. 

 

Da mange netværk gerne vil i gang med arbejde så hurtigt som muligt, og mange gerne vil 

afholde netværksmøder i januar er der behov for, at vi i landsbestyrelsen kan sammensætte 

netværkene for det kommende år på vores møde den 11. december i år. Jeg skal derfor bede 

jer og jeres bestyrelser sende jeres indstillinger til Anne Sofie, der er cc på denne mail, så hun 

har dem i en samlet dokument/en samlet mail fra hver region senest den 1. 
december. 

 

I skal indstille mindst 2 kandidater til hvert af de 5 netværk. Ud fra denne indstillingen 

sammensætter landsbestyrelsen netværkene på sit møde den 11.12. og melder umiddelbart 

derefter tilbage til jer og til dem, der er udpeget. Vi arbejder med netværk af 7 medlemmer, 

da det erfaringsmæssigt er den rigtige størrelse til at sikre bred viden og indsigt, samtidig med 

at det kan lade sig gøre at mødes og koordinere. 

 

Der vil derfor være nogen af jeres indstillede, der ikke udpeges til et netværk. Det er ikke fordi 

de ikke kan bruges, men fordi vi dels vil sikre kontinuitet i netværkene, og dels en så bred 

geografisk og vidensmæssig sammensætning som muligt. 

 

Dem I indstiller skal have opbakning i deres bagland og være villige til at investere hvad der 

ligner en dags arbejde om ugen samlet set. Nogle gange mere andre gange mindre. En stor 

del foregår via mail i det daglige. Der vil være 3-4 netværksmøder årligt med fysisk fremmøde 

hele dage. Derudover vil der være deltagelse med oplæg i arbejds-, reference- og 

styregrupper samt deltagelse i møder med samrbejdspartnere. Meget foregår i KBH. 

 

Netværksmedlemmer i de landsdækkende netværk for dækket deres transportudgifter. Tiden 

giver man selv. Hvis I har spørgsmål så sig til. 

 

Jeg ser frem til at modtage jeres indstillinger. 

 

Med venlig hilsen 
 

Eik Møller 
Direktør 

Formand Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) 
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