
  

Bestyrelsesmøde 18-08-2021  

 

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

Afbud: Ellen Margrethe, Medhhen 

0. Integrationsrådet 

Birgit fra Integrationsrådet deltog i dette punkt. Hun ønsker at Rådets arbejde i højere grad 

afspejler de aktuelle udfordringer for kommunens flygtninge og ønskede inspiration til og dialog 

om, hvordan dette kan opnås. Beskæftigelse og sprogundervisning blev fremhævet som de to 

væsentligste indsatsområder. Der blev foreslået dialog med SSP og projektet ”Kvinder i job”, som 

Gladsaxe Kommune benytter sig af. Endvidere lovede Bestyrelsen at beskrive nogle cases, som 

illustrerer de behov og udfordringer vi ofte møder i Netværkshuset. Cases skal laves inden for de 

næste 14 dage, så de er tilgængelige før næste møde i Integrationsrådet (d. 14.09) 

 

1. Økonomi 

Økonomien ser fornuftig ud. Vi har et underskud på 95.000 kr. og 535.000 kr. på kontoen. Vi er 

endnu ikke begyndt at få tilskud til løn fra Kommunen. Det skal vi søge om. 

Udflugterne medtager ikke udgifterne de to fisketure, hvoraf kun én er gennemført. Tilskuddet fra 

DRC er heller ikke medtaget. 

Vi har endnu ikke fået endeligt tilsagn om støtte fra Trygfonden. 

 

2. Siden sidst. Hængepartier 

Det er fortsat relevant at arrangere møde med den arabiske læge vedr. vaccination og den skepsis 

nogle har. Lise, Melia og Myssoun går videre med dette arrangement. 

 

Hjemmesiden mangler at blive færdiggjort. Den bør være færdig inden årsmødet. Melia tager fat i 

Davinda. På sigt håber vi at have etableret en kommunikationsgruppe, der sammen med Melia kan 

sikre god og effektiv kommunikation. 

 

Indsatsen for at rekruttere frivillige via nettet har givet en del henvendelser fra folk, der taler 

engelsk. Vi bør derfor undlade at annoncere på engelsk og angive det som et krav, at man taler 

dansk. 

På Dyssegårdens Bibliotek afholdes d. 23.08 kl. 18.30-20.00 et arrangement med titlen ”Skønne 

Frivillige”. Gerd har påtaget sig at deltage og reklamere for Netværkshuset (husk foldere). 

 

Kommunens medarbejdere forventes at vende tilbage fra 19.08. Melia tjekker. 

 

Cykelværksted servicen har været drøftet og det er besluttet at udvide åbningstiden så der nu er 

åbent både mandag og torsdag. 

 

 



  

3. Evaluering af sommeraktiviteter 

Der har foreløbig været gennemført 4 sommer-ture (Skovtårnet, Helsingør, Bakken, fisketur) og 

yderligere 2 ture er planlagt (Frilandsmuseet, fisketur). Turene forløb rigtig godt. Generelt skal vi 

dog blive bedre til at præcisere fra hvem og til hvad de mange mobilepay betalinger hidrører. Der 

har også været efterspurgt lidt mere tid på turene. M.h.t. bakketuren er der nogle specifikke 

anbefalinger, der kan læses i dette dokument. 

. 

Erfaringer Bakketur 
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4. Strategi og plan for genåbning. Hvordan får vi tiltrukket flere frivillige? (oplæg Melia) 

Melia har lavet et fint oplæg med forslag til, hvordan vi med fordel kan organisere det frivillige 

arbejde fremover. Grundprincippet er oprettelsen af mindre arbejdsgrupper/teams, der får 

ansvaret for specifikke aktiviteter. Melias oplæg er her. 

Plan og Strategi for 

NVH efterår 2021 (1) (1).docx 
 

Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget og det blev besluttet i første omgang at fokusere på etablering 

af 3 af grupperne: 

 Gruppe for hverdagsrådgivning 

 Unge gruppe 

 Lektiehjælpsgruppe 

 

Deltagere i hverdags-rådgivnings gruppen vil bl.a. blive inviteret til kursus i Mit-ID (formentlig 

onsdag d. 29.09 fra 17-18) og til kursus afholdt af DRC på Netværkshuset (formentlig en tirsdag 

aften i september). Ellen Margrethe og Melia er tovholdere på denne gruppe. 

 

Unge gruppen vil formentlig få deltagelse af bl.a. Matthias (fra Kommunen). Endvidere vil vi 

indledningsvist tage kontakt til de unge vi allerede kender for at høre om deres interesse og deres 

forslag. Rekruttering til gruppen bør også omfatte opslag på forskellige uddannelsesinstitutioner. 

Lise deltager indledningsvist i opstarten af denne gruppe. 

 

Lektiehjælps-gruppen skal bl.a. stå for afholdelse af møder til erfaringsudveksling mellem 

lektiehjælpere. Udover lektiehjælp er der også et ønske om samtale-træning, hvilket denne 

gruppe også kunne arbejde med at etablere.  Jens og Karen har foreløbigt meldt sig til denne 

gruppe. 

 

Blossom projektet har fået bevilget penge og fortsætter med deres aktiviteter på Netværkshuset 

tirsdag og torsdag. På grund af cykelværkstedets nye åbningstid torsdag skal det dog undersøges, 

om Blossom kan flytte fra torsdag til onsdag. 



  

 

Ellen Margrethes forespørgsel om brug af huset til en unge gruppes aktiviteter blev der ikke taget 

stilling til - af mangel på info. Ellen Margrethe må forespørge via mail. 

 

Melia giver en præsentation på årsmødet af strategi-oplægget og sørger for at det bliver muligt på 

årsmødet at skrive sig op til de forskellige grupper. 

 

5. Invitation af gammel og ny borgmester 

Det blev besluttet, at det er den nyvalgte Bestyrelse, der skal tage stilling til dette spørgsmål. 

Muligheden for et ’søndagsarrangement’, som fra tiden før corona, blev nævnt som en mulighed. 

 

6. Plan for kommende aktiviteter 

Det blev besluttet at holde 2 ture i efteråret, henholdsvis lørdag d. 2.10 og lørdag d. 23.10. 

Som forslag til ture blev nævnt Dyrehaven (evt. med drager), Leo’s Legeland, Krokodille-zoo 

(Lolland). 

Vi drøftede muligheden for at deltage i Vangede Festival (11.09) og Gentofte mødes (10.09), men 

måtte droppe dette af mangel på ressourcer. 

Lise og Melia vil lave program for de kommende måneder i næste uge. Onsdags vandreturene skal 

også medtages. 

Det blev besluttet at købe en ”sandwhich-tavle” for mere affektivt at kunne reklamere for nye 

aktiviteter og tilbud. Hubert vil købe en sådan. 

 

7. Vagtplan 

Alle tilsluttede sig fremskrivningen af den aktuelle vagtplan – indtil videre. 

 

8. Årsmødet 

Vi har fået lov til at låne aulaen på Bakkegårdskolen. Det er dog ikke muligt at låne køkkenet, så vi 

må selv medbringe kaffe/kage og service. 

Melia henter en nøgle til skolen ugen inden. 

Lise spørger Karin Rasch om hun vil være ordstyrer. 

Karen skriver referat 

Arbejdsgruppe vedr. det praktiske (forplejning, stemmesedler, tilmeldingssedler) består af Karen, 

Gerd, Myssoun og Melia. 

 

Vi besluttede at bede om tilmelding til årsmødet. 

 

9. Evt. 

Enkelte uden det helt store behov for lektiehjælp lægger en gang imellem meget stort beslag på 

vore sparsomme ressourcer. Vi var enige om, at dette ikke må ske på bekostning af, at andre med 

større behov ikke får hjælp.  

 

Næste møde: Endelig dato afventer accept fra den nye Bestyrelse. Lise kommer med forslag.  



  

Aktioner: 

 Beskrivelse af cases til Integrationsrådet (Lise) 

 Trygfonden rykkes (Lise) 

 Arrangement med arabisk læge (Lise, Melia, Myssoun) 

 Færdiggørelse af hjemmeside (Melia) 

 Tjekke fremmøde Kommunens medarbejdere 

 Arrangere Mit-ID kursus (Melia) 

 Arrangere DRC kursus i hverdagsrådgivning (Melia, Ellen Margrethe) 

 Etablering af Unge gruppe (Lise, Melia) 

 Blossom projekt – mulighed for at flytte torsdag til onsdag (Melia) 

 Mail forespørgsel fra unge gruppe om lån af hus (Ellen Margrethe) 

 Oplæg på Årsmøde om strategi for organisering af arbejdet (incl. Tilmelding) (Melia) 

 Program for de kommende måneder (Lise, Melia)  

 Indkøb af ”sandwich-tavle” (Hubert) 

 Hente nøgle til Bakkegårdsskolen (Melia) 

 Spørge Karin Rasch om ordstyrerskab til årsmødet (Lise) 

 Praktik vedr. årsmødet (Karen, Gerd, Myssoun, Melia) 

 Tilmelding til årsmødet (Lise) 


