
Bestyrelsesmøde 02-03-2021  

På Zoom 

 

Deltagere: Lise, Jens, Ellen Margrethe, Hubert, Erik, Myssoun, Melia, Gerd, Karen  

Afbud: Medhhen, Nasrin 

1. Opfølgning på referatet fra 2.02 

Adgangskoden til Google er blevet fremskaffet af Davinda. 

 

2. Nyt fra Bestyrelsen 

Pia Tardini har genoptaget kontakten til ældregruppen. Mange har været meget hjemme og er 

blevet dårligere til at tale dansk. Pia og Erik O. vil prøve at organisere noget samvær, f.eks. i form 

af nogle spadsereture. 

 

3. Nyt fra Melia 

Melia, Ellen Margrethe og Jens har deltaget i webinar om Covid 19 i relation til de etniske 

mindretal, arrangeret af Sundhedsstyrelsen og KL. Der var tale om målrettet formidling af 

information om vaccination og bivirkninger. En film med læger af anden etnisk baggrund er ved at 

blive produceret. Endvidere vil der blive oprettet en hotline, der specifikt omhandler vaccination. 

Webinaret er blevet optaget og Melia vil sende optagelsen og de tilhørende slides til Bestyrelsen. 

 

Meget tyder på, at ”stemning af dørklokker” er meget virksomt i kommunikationen og vi bør 

overveje hvordan vi eventuelt kan understøtte en sådan indsats. I første omgang vil Ellen 

Margrethe følge op på den indsats der ydes af Kommunens Corona ambassadør-korps. 

Klare budskaber fra et religiøst overhoved har for Eritrea-gruppen vist sig meget effektfuldt og den 

tilgang bør også overvejes i relation til bedre formidling.  

 

4. Status på vores Covid 19 projekt 

Lise og Melia har sammenfattet resultaterne af vores spørge-undersøgelse og fremsendt disse til 

Anne Cathrine og Ida Juhler, der begge har taget godt imod inputtet. Næste trin er at lave et sæt 

videoer på de relevante sprog, der adresserer de spørgsmål, der er blevet rejst, og sikrer et 

fornuftigt beslutningsgrundlag i relation til vaccination.  I det kommende Nyhedsbrev vil vi 

efterlyse frivillige, der har lyst til og erfaring med video-optagelse.       

 

5. Mulig gradvis åbning af Netværkshuset? 

Det er stadigvæk ikke muligt at åbne Netværkshuset. Men vi vil opretholde det nuværende 

serviceniveau med mulighed for hjælp ved tidsbestilling samt udvide med tilbud om gåture og 

ophold i haven. Melia, Jens, Ellen Margrethe og Myssoun påtager sig at udbyde gåture og at 

koordinere indsatsen med Pia Tardini og Erik O. 

 



Startbiksen vil igen være åben fra lørdag d. 6.03 og vil herefter som tidligere være åben hver 

lørdag. Melia informerer om dette på hjemmesiden og på facebook. 

 

6. Generalforsamling 

Det blev besluttet at udskyde generalforsamlingen til et tidspunkt hvor det vil kunne lade sig gøre 

at holde den som et fysisk møde. En væsentlig begrundelse er troen på, at flere vil deltage i mødet 

og være villige til at melde sig til aktiviteter, når mødet er fysisk. 

 

Nasrin har grundet stort arbejdspres besluttet ikke at genopstille, men fortsætter som frivillig i 

Netværkshuset. Erik genopstiller heller ikke. Lise og Gerd er villige til at genopstille, Gerd som 

suppleant. Meddhens stilling er endnu ikke kendt. Under alle omstændigheder vil der være nogle 

ledige pladser i Bestyrelsen og vi vil i det næste Nyhedsbrev opfordre interesserede i at kontakte 

os. Melia vil kontakte nogle af de frivillige, der tidligere har givet udtryk for en vis interesse, for at 

få denne interesse bekræftet. 

 

Af Nyhedsbrevet skal det også fremgå, at man er velkommen til allerede nu at indbetale 

årskontingent, som Bestyrelsen indstiller til holdes uændret på 100 kr. per år. 

 

Udkastet til ændring af vedtægterne blev godkendt efter følgende 2 korrektioner af det 

fremsendte forslag: 

§5 stk. 2: Generalforsamlingen -> Årsmødet 

§7 stk. 3: kan kassereren råder -> kan kassereren råde   

 

7. Nøgleproblemerne 

Det er konstateret, at der kommer folk på Netværkshuset, der bl.a. spiser, ryger og flytter rundt på 

cyklerne i kælderen. En gruppe af fysikstuderende har lånt en nøgle og vi formoder at det kan 

være dem. Men vi bør have langt bedre kontrol med hvem der kommer i huset, af 

sikkerhedsmæssige grunde, men også for at undgå problemer med at nogle får lov til det andre 

ikke kan få lov til. Gruppen af fysik-studerende skal derfor aflevere nøglen og fremover skal det 

kun være muligt at være i huset, hvis man har lavet en aftale i et nærmere aftalt tidsrum. 

 

Vi skal i det hele taget have meget bedre styr på vore nøgler. I første omgang skal der ryddes op i 

alle nøglerne. Gamle nøgler og nøgler vi ikke ved, hvad er til, skal kasseres. Nøgle-mappen skal 

gennemgås og nøgler, der ikke længere bruges, skal tilbagekaldes. Melia, Ellen Margrethe og 

Myssoun driver denne oprydningsfase. Når oprydningen er tilendebragt har Hubert tilbudt at 

påtage sig ansvaret med at sikre et strømlinet robust nøgle-set-up. 

 

8. Økonomi 

Mødet med Kommunen d. 25.02 om vores økonomi forløb godt. Melias løn for i år blev godkendt, 

men det blev besluttet at hendes løn frem til 1. august skal betales af det store overskud, der er 

akkumuleret på lønkontoen gennem længere tid. I efteråret vil der blive indgået en ny aftale om 

Melias løn i 2022.  



 

Denne aftale om lønudbetaling betyder, at det budgetterede overskud formindskes markant. Der 

er dog fortsat budgetteret med et overskud på 215.000 ultimo 2021.  

 

Vi har budgetteret normalt for 2021, men kommer jo nok ikke til at bruge så meget som vi plejer. 

Det er derfor meget muligt, at vi skal justere budgettet i løbet af sommeren. 

 

9. Evt 

Lise har indsendt ansøgning til Tryg Fonden om støtte til Cykelprojektet. 

 

Arne mødes med Hubert på Netværkshuset i næste uge for en snak om cykelprojektet. 

 

Næste møde: Tirsdag d. 6.04 kl. 18.30. Vi håber, at det kan blive et fysisk møde. 

 

Aktioner: 

Melia: 

 Materiale fra Covid 19 webinar til Bestyrelsen 

 Planlægge spadsereture (med Jens, Myssoun, Ellen Margrethe) 

 Kontakte mulige kandidater til Bestyrelsen 

 Nøgler (tilbagekalde, rydde op – med Myssoun, Ellen Margrethe) 

 Regning fra Ingerfair til NVH 

 

Ellen Margrethe: 

 Følge op på Corona ambassadør korpset 

 

Lise - Nyhedsbrevet: 

 Efterlyse frivillige til video 

 Efterlyse kandidater til Bestyrelsen 

 Opfordre til betaling af årskontingent 

 

 

 

 

 


