
  

Bestyrelsesmøde 04-05-2021  

 

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

Afbud: Medhhen 

1. Input til Integrationsrådets arbejde 

Birgit Jensen deltog i dette punkt. Hun orienterede om arbejdet i Integrationsrådet og 

efterspurgte input fra Bestyrelsen til integrationsrådets arbejde i det kommende år. Det blev 

aftalt, at Birgit deltager på det kommende Bestyrelsesmøde. 

 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde (6.04)  

Opfølgning tages under de følgende punkter. 

 

3. Genåbning af Netværkshuset 

De nye regler for genåbning har endnu ikke foranlediget nye retningslinjer fra DRC.  Vi regner 

derfor fortsat med at åbne d. 21. maj og at følge de gældende regler. Dette betyder, at adgang til 

Netværkshuset vil kræve corona-pas. Vi skal orientere om dette på forhånd og sikre en meget 

tydelig forklaring af, hvad dette krav betyder. 

Der arbejdes på, at vaccination fremover kan fås flere steder end det i øjeblikket er tilfældet. Det 

bør overvejes om vi skal arrangere et møde med den læge, der tidligere har hjulpet os med at 

besvare spørgsmål i relation til corona. 

Forslaget til vagtplan ser ud til at holde. Der skal til enhver tid være en coronavagt, der modtager 

de besøgende og sørger for information, kontrol og registrering. Det behøver ikke være den 

samme person på en hel vagt og det behøver ikke være en fra Bestyrelsen. Det kan blive et 

problem med den nuværende bemanding at imødekomme alle ønsker om hjælp og vi vil derfor i 

det næste nyhedsbrev appellere til, at frivillige igen melder sig under fanerne. Vi skal i denne 

forbindelse beskrive situationen og de mange muligheder for at give en hjælpende hånd. Måske 

bør vi også forsøge at få en lille artikel i Villabyerne om vores behov for assistance. 

Det er et problem, at der i cykelværkstedets åbningstid vil være 2 indgange. Det blev foreslået at 

flytte cykelværkstedets åbningstid til tirsdag fra 18-20, men der blev ikke truffet nogen beslutning 

herom.  

Genåbningen af Netværkshuset skal fejres med lidt ekstra hygge. Et udvalg bestående af Ellen 

Margrethe, Gerd og Melia vil sørge for dette.  

 

4. Nyt fra Bestyrelsen og Melia 

Videoen om corona er stadig under klipning. Melia vil rykke for færdiggørelsen. Vi bør overveje 

fremover i højere grad at benytte video i vores kommunikation.  

Den nye hjemmeside er lige ved at være færdig. Melia vil med Davinda sørge for at vi kan få en 

demonstration på det næste bestyrelsesmøde. 

Melia er kommet godt i gang med kurset for frivillige-koordinatorer hos Ingerfair og er foreløbig 

meget tilfreds. 



  

Gå-turs-udvalget holder møde førstkommende torsdag. Det er foreløbigt besluttet at organisere 

ture hver onsdag startende kl. 14. De første ture vil være relativt korte og med udgangspunkt ved 

Netværkshuset. Geocaching blev foreslået som en idé til børnefamilier.  

 

5. Rengøringen 

Der er lavet en oversigt over hvad rengøringen skal omfatte. Oversigten skal gennemgås med 

Rengøringsselskabet. Endvidere skal vi lave aftale om hovedrengøring for de penge, som vi har 

betalt for meget til rengøringsselskabet. 

Vi er generelt tilfredse med den rengøring vi har fået og agter at opretholde rengøringen på 

samme økonomiske niveau. Corona-mæssige krav bør evalueres og de arbejdsgange, der knytter 

sig hertil, eventuelt justeres. 

 

6. Årsmødet 

Det blev besluttet at afholde årsmøde tirsdag d. 7. september kl. 19.00 på Netværkshuset. 

 

7. Sommerens udflugter og aktiviteter 

Vi besluttede følgende program for sommerens udflugter: 

 

Tur til Skovtårnet: lørdag d. 10.07 (Erik, Karen, Gerd, Myssoun, Hubert) 

Tur til Søfartsmuseet i Helsingør: lørdag d. 24.07 (Jens, Lise, Myssoun) 

Tur til Dyrehaven/Bakken: Lørdag d. 7. august (Erik og Karen) 

 

De 2 første ture vil være med bus og penge er bevilget til disse ture fra DRC. For alle ture vil der 

være en vis egen-betaling. 

 

Der blev foreslået ture til Go Monkey Klatrepark i Gladsaxe og til Heerup Museet i Rødovre. Melia 

undersøger den første mulighed.  

 

8. Økonomi 

Regnskabet frem til nu viser et overskud på 119.000 kr. Vi forventer fortsat et underskud på 

415.000 for hele året. 

Der er fejl i lønregnskabet i form af, at der er blevet opkrævet for meget skat. Der er taget kontakt 

til Danløn og det forventes at den for meget betalte skat vil vende tilbage til vores konto. 

Madklubben på Hellerupvej er ved at gøre klar til opstart og har fået oplyst, at de vil have 39.500 

til rådighed (20.000 kr. fra 2021 og 19.500 fra 2020). Klubben er i dialog med Ida Juhler om 

muligheden for at bruge nogle af pengene til forestillingen Cykelmyggen Egon. 

Salget af cykler er kommet godt i gang. En del cykler er solgt til Kvinde-krise-center ved Roskilde. 

37 har betalt kontingent. 

Vi bør undersøge om der kan blive tale om kvindesvømning til efteråret, idet der skal bestilles 

plads i Kildeskovhallen. Pia Tardini skal spørges, men det vil kræve, at andre frivillige også vil 

medvirke. Lise forhører sig hos Pia. 

  



  

9. Sommerkomsammen for bestyrelsen 

Vi besluttede os for at tage på sejltur med picnic ved Sophienholm fredag d. 18.06 med start kl. 12 

ved bådene i Lyngby. 

Lise sørger for at Nasrin og Medhhen også bliver inviteret med. 

  

10. Evt. 

Påskeæggene fra Blossom viste sig at indeholde gelatineholdigt slik. Vi skal være opmærksomme 

på dette ved mulige fremtidige donationer af slik. 

 

Muligheden for at vende tilbage til uddeling/servering af mad blev drøftet. Det forudsætter at 

Myssoun kan få den nødvendige hjælp i køkkenet og at der er folk, der vil hente madvarerne hos 

Superbrugsen i Hellerup og Vangede. Der er flere modeller for, hvordan det kan arrangeres. Vi kan 

eventuelt nøjes med uddeling eller med blot at hente madvarer 1 eller 2 gange om ugen. Karen vil 

skrive til de tidligere ’madafhentere’ og høre om hvorvidt og i hvilket omfang de er parate til at 

genoptage aktiviteten. Vi regner med først at starte igen efter sommerferien. 

 

Aktioner: 

Lise: 

 Info om regler vedr. genåbning 

 Overveje arrangement med læge 

 Synliggøre behov for flere frivillige (Nyhedsbrev, evt. Villabyerne) 

 Gennemgang rengøringsaftale (incl. Hovedrengøring) (med Melia) 

 Spørge Pia Tardini om kvindesvømning 

 Invitere Nasrin og Medhhen til picnic 18.06 

Melia: 

 Rykke for færdiggørelse af video 

 Arrangere visning af ny hjemmeside på næste bestyrelsesmøde (med Davinda) 

 Aftale med rengøringsselskab (med Lise) 

 Undersøge Go Monkey Klatrepark i Gladsaxe som mulighed for udflugt 

Ellen Margrethe: 

 Arrangere genåbningshygge (med Gerd og Melia) 

Jens: 

 Planlægning tur til Helsingør (med Lise og Myssoun) 

Karen: 

 Planlægning tur til Skovtårnet (med (Gerd, Myssoun, Hubert) 

 Planlægning tur til Dyrehaven/Bakken  

 Forespørgsel om mulighed for madafhentning 

 

 

 


