
Ekstraordinært Bestyrelsesmøde 29-10-2020 

 

Deltagere: Lise, Jens, Ellen Margrethe, Hubert, Erik, Myssoun, Karen, Nasrin, Gerd 

Afbud: Medhhen 

Mødet blev holdt som Skype-møde 

1. Den aktuelle situation 

På grund af konstateret sygdom hos en af Netværkshusets frivillige, blev det ondag d. 28.10 

besluttet at lukke Netværkshuset midlertidigt. Det blev på mødet besluttet først at genåbne 

Netværkshuset, såfremt testresultaterne er negative for den pågældende og dem, der har været i 

tæt kontakt med denne. Forventningen er, at Netværkshuset i bedste fald vil kunne åbne igen 

omkring midten af den kommende uge. Det blev endvidere besluttet, at Netværkshuset også 

fremover vil blive lukket ned i tilfælde af en positiv corona-test.  

Det stigende smittetryk vækker bekymring og nogle frivillige er i dag mindre trygge ved at komme 

på Netværkshuset end tidligere. Der synes dog i Bestyrelsen at være tilstrækkelig mange, der 

gerne vil fortsætte indsatsen, til at vi kan fastholde den åbningstid, der blev vedtaget på sidste 

Bestyrelsesmøde (åben til kl. 20.00 man, onsdag og torsdag). Men situationen kan ændre sig, og 

det kan blive aktuelt at lukke igen. Jens tilbød at påtage sig vagt også om tirsdagen. 

2. Retningslinjer 

De tidligere vedtagne regler er fortsat gældende, men skal suppleres med krav om, at brugere 

såvel som frivillige giver besked om sygdom. 

Behovet for at sætte en øvre grænse for hvor mange personer, der må være i Netværkshuset på 

samme tid, blev drøftet. Meningerne var delte, men grundet muligheden for bedst muligt at 

håndhæve reglerne, blev det besluttet fortsat at lade begrænsningerne per rum være afgørende. 

Dette kan i værste fald betyde over 50 mennesker i huset, hvilket vurderes at være for mange. 

Som løsning på dette problem, blev det foreslået i en sådan situation at aflåse enkelte rum. Det 

blev også foreslået, at vi i højere grad skal inddrage nogle af brugerne i håndhævelsen af person-

tætheds reglerne. 

Det blev drøftet, om der er behov for særlige restriktioner i forhold til dem, der har været på rejse 

i udlandet, f.eks. krav om negativ corona-test. Men det blev vurderet at være et meget usikkert 

tiltag, og kombineret med en forventning om en stærkt reduceret rejseaktivitet i den nærmeste 

fremtid, blev der ikke vedtaget krav i denne sammenhæng. 

3. Nedsættelse af arbejdsgrupper 

For at optimere driften af Netværkshuset blev det besluttet at nedsætte en række arbejdsgrupper, 

der skal komme med oplæg til, hvordan vi bedst muligt varetager vore kerneydelser i den aktuelle 

meget usikre situation. 



5 grupper blev besluttet og bemandet som angivet nedenfor: 

1: Vejledning: Lise, Ellen Margrethe, Karen 

2: Lektiehjælp: Nasrin, Gerd, Jens, Karen 

3: Huset sociale funktion: Myssoun, Nasrin, Erik B., Erik O. 

4: Formidling: Lise, Ellen Margrethe, Melia 

5: Pedel: Hubert, (Arne) 

Grupperne vælger selv en tov-holder og indsender oplæg til Bestyrelsen 

4. Økonomi 

Økonomi-gennemgangen var begrænset til en konstatering af, at vi fortsat har 250.000 kr. + 

reserve til rådighed – og dermed midler til nye initiativer. 

5. Kurser 

Vores indstilling til gennemførelse af kurser for frivillige i hverdagsrådgivning vil blive taget op af 

arbejdsgruppe 1. 

6. Evt 

Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne holdes i løbet af første kvartal. Grundet corona-

usikkerheden, vil vi i næste nyhedsbrev nævne, at vi afventer situationen, og at det ikke kan 

udelukkes, at generalforsamlingen udskydes. 

Gruppen af lørdagsvagter skal orienteres om vore beslutninger. Der er tilsyneladende flere af 

lørdagsvagterne, der allerede har besluttet at holde pause. Det vil være op til gruppen selv at 

beslutte, om der fortsat skal holdes åbent om lørdagen. 

Muligheden for at få hjælp til at søge om julehjælp vil blive taget op af gruppe 1. 

Alle, der er blevet testet for corona, skal huske at give besked om resultatet. 

 

Næste møde d. 17.11 holdes som Skype-møde. Karen står for møde-invitation. 


