Bestyrelsesmøde Netværkshuset 14.04 2020
Deltagere: Lise, Jens, Hubert, Gerd, Ellen Margrethe, Erik, Melia, Karen, Nasrin (via Skype)
Afbud: Myssoun, Medhhen

1. Åbning af Netværkshuset d. 11. maj?
Baseret på personlige kontakter med mange af brugerne synes der at være meget stor forskel på,
hvordan de forholder sig til den aktuelle situation. Nogle tager det ikke så alvorligt og mødes flere
ad gangen, andre er bange og mange føler sig ensomme.
On-line lektiehjælp ser ud til at fungere. Facetime er en god mulighed, ligesom det fungerer godt
forud for en on-line session at fremsende opgave-teksten per mail, så der er mulighed for at
forberede sig. Problemerne med de større børns lektielæsning er blevet mindre baseret på
samarbejde med lærere og motivering med ros. Det blev foreslået som en mulighed i forhold til et
fåtal af disse børn at tilbyde undervisning/lektiehjælp på Netværkshuset.
Der blev snakket lidt om åbningstidspunktet og om muligheden for at udvide åbningstiden. Men
der blev ikke taget nogle beslutninger. I stedet blev det besluttet, at vi i første omgang skulle
prøve at få nogle tilkendegivelser fra brugerne om, hvad der er mest behov for. Lise og Nasrin vil
lave et spørgeskema til brug for dette arbejde. Udover at spørge ind til behovene vil vi forsøge at
få oplyst email-adresser på flest muligt, så vi bliver i stand til på effektiv måde at få kommunikeret
de beslutninger, der bliver taget omkring Netværkshusets åbning. Vi skal i den forbindelse sikre at
mail-oplysningerne ikke bliver spredt1.
Kontakten til brugerne vil blive varetaget som følger:
Nasrin kontakter sit netværk
Gerd beder Myssoun kontakte sit netværk
Lise beder Medhhen, Arne M. og Pia Tardini kontakte deres netværk
Ellen Margrethe beder Parwin, Jamilla og Shandil kontakte deres netværk
Endvidere vil vi opfordre kontaktpersoner til at kontakte deres familier med henblik på disses
behov. Det vil ske i en mail til de frivillige, som herudover skal beskrive mulighederne for at
komme til at hjælpe med lektiehjælp. Lise og Nasrin forfatter denne mail.
2. Nedsættelse af arbejdsgrupper
Der blev nedsat 4 arbejdsgrupper:
1) Gruppe for lektiehjælp (Nasrin).
2) Gruppe for rådgivning/hjælp (Melia, Ellen Margrethe)
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Som alternativ til dem, der ikke ønsker at opgive deres mail-adresse kan vi foreslå tilmelding til vores lukkede
facebook-gruppe

3) Gruppe for ture og aktiviteter (Lise, Nasrin)
4) Gruppe for praktisk indretning og indkøb (Jens, Hubert, Myssoun)
Den sidste gruppe skal bl.a. sørge for indkøb af sprit og forholde sig til, hvordan vi kan håndtere
servering af mad.
M.h.t. grundig rengøring før åbning skal Beni kontaktes (Gerd via Myssoun)

3. Orientering fra Bestyrelse og Melia
Alt er nu klart til installering af den nye opvaskemaskine, som dog endnu ikke er bestilt. Den vil
kunne leveres i løbet af et par dage. Det blev besluttet, at maskinen skal installeres i løbet af den
første uge af maj. Aktion: Ellen Margrethe.
Projektet med Dansk Vandrelaug er udskudt til næste år. Der vil dog blive mulighed for deltagelse
på enkelte af Laugets ture senere på året.
Bestyrelsen bakker op om et samarbejde med Blossom projektet, der indebærer at
projektaktiviteterne kommer til at foregå i Netværkshuset. Melia melder tilbage til Blossom
projektet.

4. Økonomi
Erik fortalte, at 1200 kr., der tidligere havde figureret i regnskabet som en gave fra en ubekendt,
desværre havde vist sig at være en fejloverførsel.
Forbruget af 11.500 kr til ture består af 4000 kr brugt til opgradering af rejsekort (5 stk) samt 7.500
kr. betalt til bookning af fisketur. Forudsat kutteren ikke går konkurs, har vi altså en fisketur til
gode.
Forbruget til dags dato beløber sig til 108.000 kr. Sidste år ved samme tid var forbruget på 142.000
kr.
Et revideret budget blev godkendt med følgende ændringer i forhold til det oprindeligt foreslåede:
Madklub: 50.000 kr.-> 25.000 kr
Cykelprojekt: 120.000 kr. -> 110.000 kr
Vedligeholdelse af inventar: 25.000 kr. -> 60.000 kr.
Kvindesvømning: 25.000 kr. -> 11.000 kr.
Det går sløjt med indbetalingen af kontingenter. Men lige nu er det en fordel, idet Erik har brug for
en ny telefon for at få en opgradering af det program, der gør det muligt for ham at se, hvem, der
har betalt. Melia hjælper Erik med at købe ny telefon.

5. Evt
Der var tilslutning til at få arrangeret et møde med kommunen (Ida Juhler, Helene Rasmussen)
med henblik på en orientering om vore planer for genåbning af Netværkshuset og i den
forbindelse at få drøftet Kommunens planer om opstart af den kommunale rådgivning i huset.

Næste møde blev fastlagt til tirsdag d. 5.05 kl. 16.00

