Bestyrelsesmøde Netværkshuset 05-05 2020
Deltagere: Lise, Jens, Hubert, Gerd, Ellen Margrethe, Erik, Melia, Myssoun, Karen, Nasrin (via
Skype)
Afbud: Medhhen
1. Hvilke ressourcer har vi til rådighed?
Bestyrelsesmedlemmerne regner med at medvirke i Netværkshus-aktiviteter, som følger:
Elle Margrethe vil gerne komme i huset et par gange om ugen – gerne om formiddagen – for at
hjælpe med bl.a. rådgivning. Hvis der er behov i forhold til de større børn, der ikke går i skole, vil
hun også gerne tage del i det.
Karen vil først og fremmest videreføre hendes on-line lektiehjælp. Hun har i øjeblikket 4 elever,
men håber at kunne udvide med nogle af de kvinder fra Ved Ungdomsboligerne, som hun kender
fra Onsdagsklubben. (Erik – Karens mand – vil gerne komme på Netværkshuset og gå til hånde et
par gange om ugen).
Jens vil fortsætte i Startbiksen, hvor der er lavet om på vagtplanen, så hver enkelt kan nøjes med
én lørdag om måneden. Han vil også gerne komme på Netværkshuset en enkelt gang om ugen,
f.eks. den dag Erik kommer, så han kan blive oplært til kasserer.
Hubert vil også fortsætte i Startbiksen og vil også komme i Netværkshuset for at hjælpe med
praktiske ting.
Myssoun vil gerne komme som hun plejer. Hendes hjælp til oversættelse er meget
betydningsfuld.
Gerd vil gerne fortsætte med on-line lektiehjælp og har kapacitet til at tage nogle flere ind.
Erik vil gerne fortsætte med at komme torsdag, som han plejer.
Lise vil først og fremmest hjælpe on-line, hvor der er behov for det. Endvidere vil hun gerne
arrangere nogle gåture eller mindre udflugter.
Nasrin vil fortsætte med at være til rådighed hver mandag on-line og være tovholder på
lektiehjælps-gruppen.
Melia vil være på huset i åbningstiden og tage vare på bl.a. kommunikation, praktiske gøremål og
rådgivning. Hendes telefontid bør besluttes og kommunikeres.
Sammenfattende vurderes det, at vi har ressourcer til at drive aktiviteter i et vist omfang.

2. Strategi for gradvis genåbning
Vi besluttede at vi skal genåbne Netværkshuset gradvist ved i første omgang at udbyde 2
aktiviteter:

a) Samvær i haven
b) Samtale café
Samvær i haven:
Samværet skal foregå 2 dage om ugen – 3 timer hver gang. De to dage skal gerne være fordelt ud
over ugen. Max. 10 personer, inklusive 2 frivillige, vil kunne deltage og kun efter forudgående
aftale med Melia. Deltagere er først og fremmest de brugere, som vi ved er meget ensomme.
Samtale-café:
Samtale- caféen vil være tiltænkt dem, der har mistet deres arbejde, og gerne vil vedligeholde
deres dansk. Via frivilligjob.dk har vi fået 2 ansøgere, der gerne vil stå for forløbene. Vi forestiller
os 2 hold med max. 6 deltagere per hold. Arrangementet tænkes at foregå i haven eller den store
stue. Melia finder ud af, hvornår de 2 frivillige kan starte og hvilke tidspunkter, der passer dem.
Det blev også besluttet, at børn først kan komme på Netværkshuset efter sommerferien.
Der vil først blive taget stilling til en eventuel åbning af Netværkshuset i sommerferien på det
næste Bestyrelsesmøde.
3. Gennemgang og prioritering af gøremåls/aktivitetslisten
Gennemgang af listen fra gruppen for praktisk indretning (Jens, Hubert, Myssoun).
Vandhane i haven: Der var enighed om, at den udendørs vandhane (11.450 kr) var for dyr og at vi i
stedet skulle forfølge en vandslange løsning.
Rengøring: Det blev besluttet at gå for professionel rengøring som følger:
Én gang rengøring i den kommende uge
To gange rengøring i juni
Hovedrengøring 1. august
Herefter rengøring én gang om ugen
Det vurderes, at vi vil kunne bruge de overskydende penge på lønkontoen til rengøring, således at
rengøringen ikke kommer til at begrænse de aktiviteter vi kan udbyde. Vi skal dog lave en
indstilling herom til Kommunen. Endvidere skal det undersøges om kontrakten med det valgte
rengøringsselskab beskriver rimelige vilkår for opsigelse af aftalen.
Udover den professionelle rengøring er det meget vigtigt at vi får indkørt en daglig rutine, der
sikrer rengøring af toiletter, køkken, borde, håndtag m.m.. Melia er ansvarlig for overholdelsen af
denne daglige rutine.
Højtalere og TV: Arne og Behzad skal finde ud af, om det eksisterende udstyr kan repareres eller vi
skal købe nyt.
Forbedring af trappe til kælder: Der skal indhentes et nyt tilbud – linoleum med trinliste.

Nye lamper i toiletter i stueetage: Er klaret.
Sæbe-dispensorer i de 4 toiletter: Kommer i morgen. Hubert sætter dem op.
Valg af redskabsskur i have: Der er 2 placeringsmuligheder. Placeringen vil blive afgjort af, hvilket
slags skur man kan købe.
Skab i kælder under trappe: En blandt flere opgaver, som Klaus forhåbentlig vil tage sig af.
Nye fliser i de to køkkener: Vi vil i stedet for fliser gå efter nogle metalplader, som er både
billigere og bedre.
2 udendørs askebægre: Er købt – og det ene er sat op (Hubert)
1 afskærmningsrude til kontoret: er bestilt. Melia følger op.
Markise til have terrassen: Nogle mener at kunne huske, at der er en gang blev købt nogle grønne
markiser. Jens og Hubert undersøger sagen og spørger Arne om, hvordan de har været brugt.
Ny måtte til hovedindgangen: Der var ingen forslag til alternativ til kokosmåtte. Det er op til
Hubert at beslutte, hvilken slags måtte det skal være.
Bålfade til haven: Karen har et bål-fad, hun gerne vil donere.
Etablere stikkontakt indvendig i kælderrum: Det menes, at dette ikke er nødvendigt. Sagen
undersøges.
Der er brug for Klaus til en del af ovennævnte aktiviteter. Måske nogle af opgaverne kan varetages
af Fahed, der hjalp i køkkenet med den nye opvaskemaskine. Lise forhører sig hos Klaus om han er
interesseret i at blive aflastet.
Udover ovenstående igangværende aktiviteter er der blevet udført et omfattende arbejde i form
af rengøring, maling, reparationer, forbedringer. Deltagerne har først og fremmest været gruppen
for praktisk indretning, men også brugere har taget del.
Der var ikke tid til gennemgang af Lises gøremåls-liste, men den vil blive gennemgået af Lise,
Nasrin og Melia og deres konklusioner vil efterfølgende blive sendt til kommentering.
4. Tilbagemelding fra de nedsatte arbejds-grupper.
Lektiehjælpsgruppen (Nasrin): Der er kun en enkelt frivillig, der har meldt sig. Der er brug for hjælp
til matematik. Gerd kontakter én af de frivillige, som er god til matematik.
Erfaringerne med on-line lektiehjælp er generelt gode og det vurderes at det måske også på sigt
kan blive en del af Netværkshusets tilbud.

Rådgivningsgruppen (Melia, Ellen Margrethe): Det fungerer generelt godt med rådgivningen – selv
om det selvfølgelig er mere besværligt. Det er godt at have to telefoner, så man kan sikre sig
samtykke i situationen. Det er ikke helt nemt at komme i kontakt med Kommunens medarbejdere.
Således er det ikke muligt at komme i kontakt med medarbejdere i Ydelsescenteret.
5. Økonomi
Der har blot været mindre ændringer på 4 områder: kontingent, administration, anskaffelse, leje
af container. Men mange regninger i forbindelse med de mange tiltag for at forbedre
Netværkshuset er endnu ikke kommet ind – herunder den nye opvaskemaskine.
Vi har indtil nu brugt 122.000 kr mod 173.000 kr på samme tid sidste år.
Der er hidtil kun 23, der har betalt kontingent.
Der er endnu ikke kommet penge ind på lønkontoen til betaling for denne måned. Vi ved ikke
hvorfor og måske er de bare lidt forsinkede.
6. Nyt fra Bestyrelsen
Der er aftalt møde med Ida Juhler og Helene Rasmussen den 25.08.
Lise holder lidt ferie fra d. 22/5 og er på højskole fra d. 21.06
7. Nyt fra Melia
Cilia, der er projektleder for Blossom projektet, har besøgt Netværkshuset for første gang.
Samarbejdsaftalen med Blossom projektet er meget lang og visse steder lidt uklar. Der vil blive
lavet en revideret udgave inden aftalen underskrives.
Der er også nogle enkelte tilføjelser til Corona protokollen fremsendt fra projektet.
8. Næste møde
Tirsdag d. 16.06 kl. 15.00
9. Evt.
Vi får nu en praktikant fra Metropol, som på trods af corona-krisen ikke har villet annullere
praktikant-forløb. Der er tale om en studerende inden for Sundhed og Ernæring, der muligvis kan
lidt arabisk. Ellen Margrethe, der er ansvarlig for projektforløbet, forestiller sig udarbejdelsen af
nogle sundhedspjecer på arabisk. Det blev foreslået, at hun måske også kunne vurdere de
sundhedsmæssige risici i forbindelse med mad-servering på Netværkshuset.
Karen sørger for at afmelde madafhentning hos Superbrugserne og Bager Michael H. frem til 1.
august. Gerd orienterer brødafhenterne.

