
Bestyrelsesmøde 06-04-2021  

På Zoom 

 

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

Afbud: Medhhen, Nasrin 

1. Opfølgning på referatet fra 02-03 

Det er endnu ikke lykkedes Melia at få kontakt til nogle af de frivillige, der muligvis er 

interesserede i at indtræde i Bestyrelsen. Hun fortsætter bestræbelserne. 

 

2. Genåbning af Netværkshuset 

Lise vil kontakte Ann Cathrine for at finde ud, hvordan vi skal forholde os m.h.t. til tidspunktet for 

åbning. Vi regner med at kunne holde åbent til de sædvanlige tider, altså 16-20 mandag, onsdag 

og torsdag og 16-18 tirsdag. 

Melia vil tjekke vore lagre af mundbind og håndsprit samt kontakte Bestyrelsesmedlemmerne med 

henblik på at sikre, at den gamle bemandingsplan stadigvæk holder.   

Bemandingsplanen skal også tilgodese de planlagte spadsereture, som foreløbig er fastsat til 

torsdage kl. 14, men som af hensyn til Blossomprojektet eventuelt skal flyttes. Gå-turs-gruppen 

drøfter denne mulige ændring. 

 

3. Idéer til sommerferien 

Planlægningen af sommerens aktiviteter udskydes til næste møde, men alle opfordres til at tænke 

over mulighederne, således at vi har nogle konkrete idéer på bordet til dette møde. 

 

4. Nyt fra Bestyrelsen 

Lise, Melia og Nanna er i gang med fremstillingen af en video, der på en opmuntrende og 

humoristisk måde skal fortælle om vaccinationsprogrammet på flere sprog. Det bliver en lille 

tegnefilm, der dog bliver krydret med et indslag med Erik, der fortæller om sine oplevelser med 

vaccinationen. Selve optagelsen er fastsat til d. 7. april. 

.       

5. Nyt fra Melia 

Melia har på det sidste været på Netværkshuset ca. 3 gange om ugen. Godt bistået af Myssoun og 

Kavah som tolke er mange brugere på den måde blevet hjulpet med mange forskellige ting. 

 

Onsdag før påske var der uddeling af påskeæg doneret af Blossom projektet. 16-17 familier kom 

forbi i haven, hvor der var påskeæg til børnene og kaffe til de voksne. Det var meget hyggeligt. De 

overskydende æg bør vi prøve at få delt ud blandt brugere, der kommer på Netværkshuset for at 

få hjælp og som har børn derhjemme. Nasrin bør også underrettes om at vi fortsat har nogle 

påskeæg til uddeling. 

Melia påbegynder i den kommende uge frivillige-koordinator kurset hos Ingerfair. 



Undervisningen finder sted fra 9.30-15.30 tirsdag og onsdag i perioden april -juni. Der er dog ikke 

undervisning hver uge. Melia laver en oversigt, der viser hendes kursustider. 

 

Blossom-projektet planlægger at opstarte et nyt kursus af 8 ugers varighed d. 27.04. Kurset vil 

foregå tirsdage og torsdage fra 17-19. Der planlægges med max 10 deltagere. Det skal dog lige 

sikres, at den planlagte start ikke strider mod myndighedernes krav og gældende regler for 

Netværkshuset. 

 

Bedsteforældre for Asyl har fået tilladelse til at holde møde i haven d. 22.04 kl. 11.  

 

6. Rengøringskontrakten 

Der har været et enkelt tilfælde af utilstrækkelig rengøring. Men efter, at der blev klaget over 

dette, har der ikke været grund til utilfredshed med rengøringsselskabet. 

 

Grundet corona-nedlukningen har rengøringen på Netværkshuset været stærkt reduceret. 

Afregningen har dog ikke været tilsvarende reduceret. Jens har således i sin dialog med selskabet 

fundet ud af, at vi for 1 uges rengøring har betalt, hvad der svarer til 5 ugers rengøring. Dette 

betyder, at vi har 5-6000 kr. til gode, som rengøringsselskabet er villige til at tilbagebetale i form af 

en gang hovedrengøring, et tilbud som vi gerne tager i mod.  

 

Den kommende dialog med rengøringsselskabet skal omfatte 

 En ekstra gennemgang af hvad den ugentlige rengøring omfatter (Melia, Lise og  Myssoun) 

 En specifikation af hvad hovedrengøringen skal bestå i (bl.a. vinduespudsning) 

 En fastsættelse af vore muligheder for at reducere rengøringsindsatsen i perioder, hvor 

Netværkshuset er lukket. 

 

Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at opsigelse af kontrakten skal ske 4 måneder får 

udløbet af en halvårs kontraktperiode. 

 

7. Økonomi 

Der budgetteres med et underskud på 415.000 kr. Dette skyldes primært aftalen med Kommunen 

om, at Melias løn skal betales af det overskud, der har opbygget sig gennem nogle år. Herudover 

spiller også udgiften til rengøring en væsentlig rolle. 

 

Der er på budgettet opført udgifter til ture på 7795 kr samt vedligeholdelse af huset på 14.408 kr. 

Begge beløb hidrører for aktiviteter gennemført i 2020. 

Lise har sendt ansøgning til Tryg Fonden om de sædvanlige 100.000-120.000 kr. til cykelprojektet 
Der plejer at komme svar i juni måned. 

Hubert er ved at overtage Arnes rolle vedrørende udlevering af cykler. Han vil være på 
Netværkshuset mandag kl. 17-18. Brugerne skal betale for en cykel, også for reparation. For at 



gøre betalingen fleksibel er der oprettet en særlig MobilePay for denne gruppe, med nr. 910709. 
Muligheden for at kunne tjekke den enkeltes betalinger på mobiltelefonen blev drøftet. Det blev 
besluttet at videreføre det eksisterende simple system, der blot sikrer, at den enkelte betaler det 
han skal. Beslutningen baserer sig på, at Mir er meget omhyggelig med at føre lister over 
ydelserne til de enkelte brugere med angivelse af telefonnummer.  

Karen har påtaget sig rollen som NemID administrator efter Arne. 

8. Evt.  

Næste møde tirsdag d. 4. maj kl. 18.30 – forhåbentlig i haven. 

 

Aktioner: 

Melia: 

 Følge op på mulige nye bestyrelsesmedlemmer 

 Tjekke lagre af mundbind og håndsprit 

 Tjekke om gammel vagtplan holder 

 Underrette Nasrin om overskydende påskeæg fra Blossomprojektet 

 Oversigt over kursus-tider (Ingerfair) 

 Gennemgang af rengøringsplanerne med rengøringsselskabet (sammen med Lise og 

Myssoun) 

 

Lise: 

 Kan Blossom projektet starte i NVH d. 27.04? 

 

Jens: 

 Mulig ændring af tidspunktet for gå-ture (tages op på gå-tursgruppen) 

 

Alle: 

 Idéer til sommeraktiviteter 

  

 

 

 

 


