Bestyrelsesmøde 02-02-2021
På Zoom

Deltagere: Lise, Jens, Ellen Margrethe, Hubert, Erik, Myssoun, Melia, Gerd, Nasrin, Karen
Afbud: Medhhen
1. Fortsat lukning?
Vi afventer udmeldingerne fra myndighederne og tager spørgsmålet op, så snart der viser sig
noget nyt. Myssoun og Ellen Margrethe sørger for at opdatere opslaget på døren vedrørende
Netværkshusets lukning.
2: Opfølgning på det seneste referat herunder opfølgning på arbejdsgrupper
Lektiehjælpen:
De fleste af de små tosprogede børn (0-4 klasse) kommer fortsat på skolen og har ikke brug for
lektiehjælp. Behovet for hjælp til de større børn er stort set dækket.
Vejledning:
Behovet for hjælp til kommunikation med myndigheder er stort. Ellen Margrethe og Myssoun har
meget travlt. Hjælpen foregår på Netværkshuset efter bestilling af tid hos Myssoun. Det fungerer
ikke med online hjælp og den hjælp DRC kan yde, bliver ikke udnyttet, da det kræver at man tager
ind til København. Melia vil kunne hjælpe på dette område, men som ansvarlig arbejdsgiver kan vi
kun lade Melia stå til rådighed for online hjælp. Lise vil undersøge reglerne på området.
Brugernes velbefindende:
Der er lavet en kontaktliste. Myssoun og Nasrin har allerede telefonisk kontakt til mange, men Lise
og Melia vil gøre en indsats for at sikre kontakt – først og fremmest til enlige ældre. Pia Tardini kan
muligvis også inddrages
3. Information om testning og vaccination
DRC er ved at etablere et korps af fagpersoner med de relevante sprogkundskaber.
Vi vil i første omgang prøve at trække på disse for at lave et zoom-møde for Eritrea-gruppen.
Meddhen har fået tilsagn om deltagelse i mødet fra bl.a. gruppens præst og vil forud for mødet på
anonym basis indsamle spørgsmål til faggruppen. Tanken er at optage mødet på video og
efterfølgende lægge det på facebook.
På et senere tidspunkt vil der også blive lavet en video bygget op omkring gerne humoristiske
udsagn fra husets brugere.
4. Økonomi
Der er ingen bemærkninger til økonomien, idet kun få og små poster er berørt indtil nu.
Arbejdet med at få bankmæssig accept for at skifte kasserer pågår fortsat. Bl.a. er der en del
polemik om, hvorvidt det er Generalforsamlingen eller Bestyrelsen, der kan vedtage, hvem der
skal være kasserer. Forhåbentlig kommer der dog en afklaring på situationen, når Jens og Ellen

Margrethe d. 9.02 har et telefonmøde med Danske Bank. Så længe Jens endnu ikke er godkendt
som kasserer kan regninger indleveres til Erik.
Der skal være møde med Kommunen sidst på måneden. Kommunen har godkendt de 350.000 kr i
driftsudgifter og opskrevet beløbet til madklubber fra 10.000 kr. til 20.000 kr. Der er dog endnu
ikke kommet penge på kontoen. M.h.t. lønkontoen må vi afvente kommunens udspil. Melias løn er
justeret, men inden for den ramme Kommunen har givet.
5. Generalforsamling
Der vil fortsat være usikkerhed omkring muligheden for at afholde Generalforsamlingen som
aftalt. Men vi kan alligevel godt snart udsende indkaldelse og årsberetning.
Lise efterlyser input til årsberetningen fra bl.a. cykelprojektet, startbiksen og arbejdet med
vejledning. Hun vil gerne have inputtet inden for en uge.
Med hensyn til revidering af regnskabet vil Erik sørge for et fysisk møde med revisoren. Jens
deltager også i dette møde.
I forbindelse med godkendelse af ny kasserer er vi blevet opfordret til at tilføje følgende til vores
vedtægter § 7 stk 1: Bestyrelsen kan i fællesskab udpege en eller flere personer til at kunne
disponere over foreningens midler via elektroniske selvbetjeningsløsninger herunder Netbank,
mobilbank og betalingsservice.
Denne vedtægtsændring skal godkendes af Generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Det er ønskværdigt med nye medlemmer i Bestyrelsen. En arbejdsgruppe bestående af Gerd, Ellen
Margrethe og Melia vil prøve at kontakte mulige kandidater for en snak om arbejdet. Det er også
et ønske at få flere mænd i Bestyrelsen samt at få en repræsentant for brugerne.
6. Nyt fra Melia
Melia har deltaget i det afsluttende møde for projekt ”Styrmand i eget liv”, som er et projekt der
retter sig mod udsatte unge og som har deltagelse af Kommunen og en række foreninger.
Det blev på mødet besluttet at fortsætte projektet med Frivillig Center Gentofte som tovholder.
Næste møde er fastsat til maj.
Melia og Davinda er i gang med at udvikle en ny hjemmeside med flere funktioner. Bl.a. skal det
være muligt at tilmelde sig aktiviteter fra hjemmesiden. Bestyrelsen vil få mulighed for at
kommentere på en test-udgave af hjemmesiden.
I udviklingen af hjemmesiden er det vigtigt at have for øje hvordan hjemmesiden og facebook skal
vægtes i forhold til hinanden og på hvilken måde de hver især bedst kan bruges i
kommunikationen. Det er vigtigt også at opretholde kommunikation i form af fysiske opslag i huset
for dem, der ikke betjener sig af de digitale medier.

Arbejdet med Instagram er gået lidt i stå, men der er unge tovholdere, som forventes at
genoptage arbejdet.
Davinda mangler adgangskoden til Google. Det er besværligt at få en ny, så Melia vil prøve at
kontakte Mia Tardini, som måske fortsat har koden.
7. Nyt fra Bestyrelsen
Det bør kommunikeres, at cykelprojektet fortsat er i gang. Mir kommer hver mandag (ofte også i
weekenden) og Hubert vil begynde at komme hver mandag fra kl. 17-19, som Arne gjorde. Man
skal dog bestille tid. Det er vigtigt at få kommunikeret herom på hjemmeside og facebook.
Der er ikke søgt om penge til cykelprojektet fra Tryg-fonden. Lise spørger Arne om en kopi af den
forrige ansøgning.
Der er et stort rod i vores nøgler og der bliver brugt alt for meget tid på at lede. Den første indsats
bør være at få sorteret og ryddet ud i alle vore nøgler. Ellen Margrethe og Myssoun påtager sig
denne opgave med at gennemgå alle nøglerne.
Næste fase bliver at få etableret et systematisk nøgle-system, herunder at få købt nye nøgler og et
nyt nøgleskab samt at få lavet nøgle-skilte. Melia og Hubert vil være de drivende kræfter i denne
indsats.
8. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 2.03 kl. 18.30 på Zoom.
9. Evt.
Ny frivillig har meldt sig hos Nasrin. Melia følger op.

