
Extraordinært Bestyrelsesmøde Netværkshuset 23-07 2020 

Deltagere: Lise, Jens, Gerd, Ellen Margrethe, Erik, Myssoun, Karen, Nasrin (på Skype) 

Afbud: Medhhen, Hubert 

Baggrund: 

Mødet var indkaldt for at drøfte vores reglement for at undgå spredning af corona-smitte og vores 

overholdelse heraf. 

Det har vist sig at være vanskeligt at overholde de vedtagne regler. Det skyldes dels at vi har for få 

frivillige til at håndhæve reglerne, dels at det kan være vanskeligt at overholde afstandskravet, når 

man yder personlig hjælp, dels at den generelle holdning til overholdelse af myndighedernes krav 

er blevet mere afslappet. Der er derfor behov for at stramme op – ikke mindst i lyset af, at 

smittetrykket vurderes at være stigende. 

 

Beslutninger: 

1. Vedrørende personlig hjælp til kommunikation med myndigheder, jobsøgning m.m. 

Det blev besluttet, at personlig hjælp, der er tidskrævende, fra 1. august kræver, at der bestilles 

tid, og at hjælpen overvejende kommer til at foregå udenfor NVHs åbningstid. Melea kan dog 

hjælpe i åbningstiden. 

Hjælp kan bestilles telefonisk hos Melea eller på Netværkshuset – hos Melea eller en af vagterne. 

Problemet skal beskrives, så det sikres, at der reserveres tid hos én, der har indsigt i 

problemstillingen. 

Flere frivillige føler behov for at blive klædt bedre på til at kunne hjælpe med sådanne problemer. 

Vi vil derfor undersøge muligheden for at få etableret et kursus enten hos DRC eller Kommunen 

med sigte på styrke vores mulighederne for at kunne hjælpe med de mest almindelige 

forespørgsler. Karen drøfter sagen med Melea, der har deltaget i DRC’s kursus. 

Det vil endvidere være nødvendigt, at de frivillige, der ønsker at deltage i denne ordning, 

informerer Melea om, hvornår man vil kunne komme på NVH uden for åbningstiden og hvilke 

forespørgsler man vil påtage sig. 

Vi ved endnu ikke noget om, hvornår Kommunens rådgivning på NVH vil blive genoptaget. Men vi 

har indtryk af, at Kommunen fortsat er meget tilbageholdende. 

 

2. Vedrørende lektiehjælp 

Hjælp til lektiehjælp til skolebørn skal ikke bestilles. 

I betragtning af det nuværende begrænsede antal frivillige, kan det godt blive svært at 

imødekommet behovet for hjælp, når skolerne starter igen (9.08). 

On-line lektiehjælp bør tilstræbes i videst muligt omfang. 

Nasrin vil orientere forældre og der vil blive gjort en indsats for at skaffe flere lektiehjælpere –

gennem DRC og gennem medlemsmøde i august (se senere). 

 

3. Åbningstider 

Den 1.08 vender vi tilbage til sædvanlig åbningstid: Mandag, onsdag og torsdag 16-20, tirsdag 16-

18. Grundet manglen på frivillige holdes der dog indtil videre ikke åbent om lørdagen.  



4. Kommunikation 

Lise vil lave en beskrivelse af ovenstående beslutninger med henblik på opslag på facebook, 

hjemmeside og til udsendelse til alle frivillige. Det er vigtigt at det fremgår, at vi på NVH fortsat 

meget gerne vil hjælpe, og at de nye tiltag udelukkende skyldes ønsket om at hjælpe effektivt og 

sikkert.  

 

Lise vil indkalde til medlemsmøde tirsdag d. 18.08 kl. 19.00 med henblik på dels at få input til, 

hvordan vi bedst håndterer den aktuelle situation, dels at blive klogere på, hvad der kan få flere  

frivillige til at komme tilbage.   

 

Vi skal blive bedre til at udbrede kendskabet til det regelsæt for adfærd på NVH, der blev besluttet 

på forrige møde. Nasrin vil sørge for oversættelse af regelsættet. 

 

Evt. 

Lise laver opslag om turen til Vikingeskibsmuseet onsdag d. 5.08. 

Kvindesvømningen er droppet dette efterår. 

Pia Tardini har brug for hjælp for at kunne drive Ældregruppen videre. 

 

 

 

 

   

   


