Bestyrelsesmøde 15-06-2021

Deltagere: Lise, Jens, Hubert, Myssoun, Gerd, Erik, Karen
Afbud: Medhhen, Ellen Margrethe, Melia
1. Opfølgning fra sidste referat
Vi har været nødt til at udsætte mødet med den arabiske læge, da vi ikke var tilstrækkelig
forberedte. Lægen er ikke vendt tilbage med en ny dato og vi formoder, at der nok ikke bliver tale
om et sådant møde. I stedet vil Lise bede lægen om en kort beskrivelse af problemstillingerne i
forbindelse med vaccination på dansk og arabisk.
Endvidere vil vi lægge det sidste nye materiale om vaccination fra Ida Juhler på hjemmesiden og
facebook (Lise/Melia)
Behovet for nye frivillige vil blive adresseret i det Nyhedsbrev Lise udsender inden sommerferien.
Vi håber også, at kunne få budskabet ud i Villabyerne ved at få bladet til at skrive en artikel om
vores gå-turs-klub. Jens vil forsøge at få Villabyerne til at rykke ud allerede d. 16.06, hvor turen går
omkring Gentofte sø.
Vi er blevet i tvivl om behovet for professionel rengøringshjælp, men vil dog ikke afmelde hjælpen
før vi ved lidt mere om, hvor mange der vil komme i huset efter ferien. Lise vil tjekke deadlines for
opsigelse af kontrakt. Den hovedrengøring, vi har til gode, vil vi sigte mod at få gennemført inden
vi åbner huset efter ferien. Rengøringen (der foregår i weekenden) forventes genoptaget i uge 34.
2. Nyt fra Bestyrelsen og Melia
Melia har spurgt til eventuelle planer for Sankt Hans aften. Ingen af de tilstedeværende har
deltaget i bål-arrangementet i Nymosen og det er indtrykket, at meget få fra Netværkshuset har
deltaget tidligere. Det vil være op til onsdagsholdet at tage beslutning om eventuel deltagelse.
Det er et problem, at hverken hjemmesiden eller facebook er opdateret. Der mangler information
om ture, om tilstedeværelse af de kommunale medarbejdere og de nyeste corona-regler. Lise vil
prøve (med hjælp fra Melia) at få siderne opdateret.
Den nye hjemmeside er på vej, men det vurderes, at der vil være behov for en del ændringer bl.a. i
form af udskiftning af billeder og videoer med nyere og godkendt materiale. Det kunne være rigtig
godt at have en person, der var parat til på ugentlig basis at lægge et par timer i udviklingen og
opdateringen af vores kommunikation på de sociale medier. Ideelt set skulle en sådan person også
være medlem af Bestyrelsen. Vi bør overveje at annoncere både via Nyhedsbrev, frivilligjob.dk og
fysiske opslag på uddannelsessteder efter en sådan person efter ferien.
Vi har ikke rigtig fået reklameret for, at kommunens medarbejdere er tilbage de sidste 2 torsdage i
juni og frygter derfor, at der ikke vil komme så mange, der har brug for hjælp. Hvis dette viser sig
at holde stik den første torsdag (17.06), vil det være OK, at medarbejderne ikke kommer den
sidste torsdag (24.06).

Udflugten d. 18.06 starter med afgang fra Bådfarten i Lyngby kl. 11.30. Der er bestilt frokost til kl.
12.00.

3. Årsmødet
Årsmødet er fastsat til d. 7.09 og vil blive indkaldt i starten af august. Årsberetningen vil blive
færdiggjort og rundsendt til kommentar i slutningen af juli. Vi er fortsat på udkig efter personer,
der er interesserede i at stille op til Bestyrelsen. Det forventes, at årsmødet vil kunne holdes på
Netværkshuset. Det vil være dejligt, hvis vi kan få nogen til at spille lidt musik.
4. Sommerens forløb
Vi skal have de sidste opslag om sommerens ture slået op. Karen tjekker om der fortsat er behov
for corona pas på turen til Skovtårnet og Bakken og justerer opslagene om nødvendigt. Lise tjekker
busselskabets krav. Egenbetalingen til Bakken vil blive på 50 kr. for alle, der skal have turpas.
Vi vil holde åbent hver onsdag i sommerferieperioden (1.07- 9.08), men kun fra 16-18. Det vil ikke
være muligt at bestille tid til rådgivning på anden måde end at komme på Netværkshuset om
onsdagen i åbningstiden.
Myssoun, Jens, Gerd, Karen og Erik O. er villige til at tage disse onsdags-sommervagter. En
foreløbig vagtplan ser ud som følger:
Onsdag 07.07: Myssoun, Jens
Onsdag 14.07: Gerd, Jens
Onsdag 21.07: Karen, Erik
Onsdag 28.07: Gerd (og måske Myssoun, Hubert)
Onsdag 04.08: Karen; Erik, Jens
Det hører med til onsdagstjansen at føre tilsyn med huset herunder bl.a. at vande planter.
5. Invitation af Hans Toft
Vi venter med at sende en invitation til Hans Toft til vi er kommet ind i september og har en bedre
fornemmelse af, hvor mange der kommer i huset.
6. Vagtplan for august
Vi regner med at åbne huset med de sædvanlige åbningstider (man, tirs, ons, tors) fra mandag d.
9.08. Det forudsætter dog, at vi er i stand til at bemande vagterne.
Foreløbige tilkendegivelser om vagter:
Mandage: Hubert og Jens (uge 32-33) og Lise (uge 34)
Tirsdage: Gerd
Onsdage: Jens, Ellen Margrethe
Torsdage: Karen og Erik
Lise laver udkast til vagtskema

7. Økonomi
Der er ikke blevet brugt særlig mange penge. Overskuddet på året er på ca. 70.000 kr. og der er
næsten 700.000 kr. i banken.
Budgettet er justeret op m.h.t. lønomkostningen, idet en skattebetaling fra sidste år er trukket i år
og moms på Melias kursus ikke var medtaget i det oprindelige budget. På en lang række andre
poster er budgettet blevet beskåret. Det gælder bl.a. udgifterne til ture, rengøring, svømning og
værnemidler. Alt i alt er budgettet reduceret fra 415.000 kr. til 279.000 kr.
Vi har endnu ikke hørt noget fra Trygfonden vedr. støtte til cykelprojektet. Den forventede
bevilling er tiltænkt at dække dette års udgifter og der vil skulle aflægges regnskab for de brugte
penge i slutningen af i år.
8. Evt.
Vi udskyder beslutningen om eventuel genoptagelse af madafhentning i Superbrugsen til næste
bestyrelsesmøde.
Næste Bestyrelsesmøde onsdag d. 18.08 kl. 11.00.
Aktioner:
Lise:
 Skriv om vaccination fra arabisk talende læge
 Tjek af deadlines i forbindelse med opsigelse af rengøringskontrakt
 Opdatering facebook/hjemmeside (med Melia)
 Tjek af busselskabets corona-krav
 Udkast til vagtplan (august)
 Rykke Trygfonden
Jens:
 Undersøge mulighederne for at få Villabyerne til at skrive om gå-turs-gruppen
Karen:
 Tjekke Skovtårnets og Bakkens corona-krav
 Justere og opsætte opslag om alle 3 ture
 Få styr på antal deltagere tilmeldt (sammen med Melia og Myssoun)

