Bestyrelsesmøde 24-11-2020

Deltagere: Lise, Jens, Ellen Margrethe, Hubert, Erik, Myssoun, Melia, Gerd, Karen,
Nasrin (Facetime)
Afbud: Medhhen
1. Generel status:
Det fungerer godt på Netværkshuset for tiden. Der er ro og en god balance mellem brugere og
frivillige. Der er en del af de unge frivillige, som for de flestes vedkommende har faste aftaler om
lektiehjælp. Der har typisk været i størrelsesordenen 35 personer om dagen den sidste uge.
Reglerne er blevet holdt og næsten alle har fået hjælp. Det er meget tilfredsstillende.
Den norske dame, der kommer om torsdagen efterspørger flere børn. Hun er rigtig god til at
aktivere børnene og vi bør reklamere mere for hendes indsats.
2. Opfølgning på referat fra 29.10 og 4.11
Der følges op under de efterfølgende punkter.
3. Status arbejdsgrupperne:
Lektiehjælpsgruppen:
Der er blevet sendt en opfordring ud til alle de frivillige om at melde sig i en mailboks-gruppe for
lektiehjælpere. Der har meldt sig tilstrækkeligt mange til, at vi nu vil oprette gruppen og sende en
’velkomst-mail’ ud til deltagerne. Melia og Karen følger op på dette den førstkommende torsdag.
Nasrin fortæller, at nogle af dem, der har ventet på lektiehjælp, har besluttet at vente til januar,
nu da vi er kommet så tæt på julen.
Vejledningsgruppen:
Der er udarbejdet et notat, der skal understøtte arbejdet med vejledning. Det indeholder en
række punkter, der er nyttige at gennemgå når man er stillet over for en vejledningsopgave, bl.a.:
Hvad vil det kræve? Er jeg den rette? Hvilke forventninger er der til opgavens løsning?
Tidshorisont? Hvordan vidensdele?
Det er besluttet at udskyde kurserne forestået af henholdsvis DRC og Gentofte Kommune til det
nye år.
Lokalegruppe:
Indretningen af multigruppe-rummet er en meget stor opgave. Der skal flyttes rundt på møbler,
men også trækkes kabler. Sidstnævnte opgave kræver elektrikerbistand. For at få flere hænder til
at hjælpe vil der blive planlagt en arbejdsdag. Melia snakker med Hubert herom og indkalder.
Vedr. håndteringen af cykelaktiviteterne er det endnu for tidligt at snakke med Arne. Men der er
mange spørgsmål, der skal besvares. Skal vi opretholde fast dag til afhentning af cykler? Hvem
køber reservedele? Hvem har nøgle til containeren? Mir vil kunne svare på mange af disse
spørgsmål. Det blev derfor besluttet, at Hubert og Melia i første omgang snakker med ham og
bliver enige med ham om en arbejdsgang. Melia får Mirs nummer og aftaler et tidspunkt med
ham.

Det blev foreslået at oprette en bog til registrering af cykelbestillingerne. Det er vigtigt at Mir får
en fast kontakt, der sammen med ham styrer cykelaktiviteten.
Erik har regninger på reservedele og vil derfor kunne oplyse om, hvor disse typisk indkøbes.
4. Nyt fra Bestyrelsen:
Der var enighed om at medvirke i Blossoms ansøgning om støtte i 2021. Regnskabsaflæggelsen
forestås af Blossom. Netværkshusets rolle i samarbejdet er primært at stille lokaler til rådighed og
at medvirke ved rekruttering af deltagere.
Vi har fået en ny telefon med bedre lyd og bedre muligheder for betjening.
Der er usikkerhed om den ugentlige rengøring fra rengøringsselskabet er tilfredsstillende. Melia og
Myssoun undersøger sammen tilstanden og dokumenterer med foto eventuelt utilfredsstillende
forhold. Det skal endvidere undersøges i hvilket omfang vores udgift til rengøringen reduceres i
forbindelse med jule-lukningen.
En lærer fra Dyssegårdsskolen har efterspurgt problemstillinger, som elever i 7-9 klasse kan
arbejde med. Emnet ensomhed i skolen blandt tosprogede større elever blev foreslået. Melia vil
henvise læreren til Nasrin, der kan belyse problemstillingen.
5. Generalforsamlingen:
Der har vist sig at være mulighed for lån af lokaler i Kommunen i forbindelse med enkeltstående
arrangementer, f.eks. på Kommunens skoler. Vi vil derfor undersøge muligheden for at låne et
stort lokale til generalforsamlingen på enten Bakkegårdsskolen eller Tjørnegårdsskolen. Det blev
besluttet at undersøge mulighederne for at låne et lokale enten d. 16. februar eller d. 2. marts. Det
næste Nyhedsbrev vil orientere om datoen og de bedre pladsforhold for generalforsamlingens
afvikling.
6. Økonomi:
Vi har modtaget ca. 14.000 kr fra DRC i forbindelse med indkøb af værnemidler. Melia snakker
med Anne Cathrine om der er bevilget en ny pulje til yderligere støtte.
Bestyrelsen har vedtaget, at Jens Vinther Frederiksen fra d. 1. januar 2021 overtager posten som
kasserer efter Erik Brysting, der ikke ønsker at genopstille til Bestyrelsen. Bestyrelsen har hermed
også besluttet at Jens Vinther Frederiksen skal have fuldmagt til foreningens konti.
I forbindelse med denne overdragelse skal der foreligge bl.a:
 Kopi af Foreningens vedtægter
 Kopi af referat fra sidste Generalforsamling underskrevet af samtlige
bestyrelsesmedlemmer
 Liste over bestyrelsesmedlemmerne
 Legitimation for bestyrelsesmedlemmerne i form af kopi af sundhedskort og pas/kørekort



Kopi af referat fra dette møde underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

Melia sørger for at få samlet den nødvendige dokumentation og sikret de nødvendige
underskrifter.
§18 ansøgningen er sendt ind og vi forventer svar medio december.
Budgettet for 2021 er ikke ændret siden det blev behandlet på Bestyrelsesmøde d. 6.10
7. Aktiviteter:
Julefest: Det foreløbige forslag til udendørs julefest kræver en del frivillige, men vi var enige om at
forsøge at gennemføre det. Datoen blev ændret til søndag d. 13.12 med start kl. 13.30.
Vi vil kræve tilmelding, men etablere en reservepulje af gaver for ikke at skulle skuffe nogle.
Sidste år deltog 38 piger og 35 drenge. Der var købt gaver i forhold til både alder og køn. Vi har
allerede modtaget en del lego og der er også gaver til overs fra sidste år.
Lise og Ellen Margrethe går videre med detail-planlægningen af arrangementet.
Nytårskur: Vi besluttede at udskyde dette arrangement – måske til påske?
Filmaften: Melia snakker med Ahmet og finder en ny dato. Der skal reklameres og fortælles lidt om
arrangementet i forvejen.
8: Evt.
Netværkshuset holder åbent til og med torsdag d. 17.12. Mellem jul og nytår er der lukket.
Startbiksen holder åbent d. 19.12.
Næste møde er fastsat til d. 8.12. Når vi nærmer os datoen, tager vi stilling til om vi behøver dette
møde. De første møder i det nye år er fastsat til tirsdag d. 5 januar og tirsdag d. 2. februar.
Lise har talt med Marie Brixtofte, der gerne vil hjælpe med on-line psykologhjælp. Men i lighed
med den læge, der gerne vil hjælpe os, kræver det lidt forarbejde fra vores side, idet vi skal samle
nogle af de spørgsmål sammen, der er behov for at få bearbejdet.
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