Referat af bestyrelsesmøde d.03.03.20
Til stede: Jens, Karen, Lise, Melia, Erik, Ellen Margrethe, Nasrin, Myssoun, Hubert, Medhhen og
Gerd.

Dagsorden:
1) Opfølgning fra sidst.
2) Konstituering af bestyrelsen.
3) General forsamling incl.gruppediskussioner.
4) Sommerture.
5) Nyt fra bestyrelsen.
6) Nyt fra Melia.
7) Økonomi.
8) Nye mødedatoer.
9) Evt.
Ad 1) Mind Spring. Projektet er fortsat i gang. Industri-opvaskemaskine.En sådan er dyr, men taget
i betragtning, at vi har mange udskiftninger af opvaskemaskinerne i køkkenet, er det sandsynligvis
en besparelse i længden. En anden fordel er højere temperaturer samt hurtigere vasketid. Vi
beslutter at investere i en industrimaskine, og Ellen Margrethe sørger herfor.
Ad 2) Konstituering. Vi gennemgik stemmetallene, og derefter blev bestyrelsen som følger:
Selve bestyrelsen:
Erik for et år.
Karen for to år
Jens for to år.
Ellen Margrethe for to år
Fortsætter på andet år og altså på valg næste år: Nasrin, Gerd og Lise
Suppleanter:
Hubert
Mayssun
Medhhen
Selve posternes fordeling: Lise vælges til formand, Nasrin til næstformand og Erik til kasserer.
Jens, Karen og Gerd deler sekretærposten imellem sig.
Vi skal have fundet en, der vil indgå i Integrationsrådet sammen med Ellen Margrethe. Det bliver
en uden for bestyrelsen, hvilket der er mulighed for.
Ad 3) Generalforsamling drøftes. Der har været kritik fra flere sider om, at afstemningen var med
hemmeligt stemmeantal. Kritikken tages til efterretning, og valgproceduren tages op igen inden
næste generalforsamling. Hvad angår den efterfølgende gruppediskussion var der almindelig
tilfredshed med at brede disse vigtige diskussioner ud til flere end bestyrelsen.
Opfølgning på gruppediskussionerne: Karen, Jens og Melia arbejder videre med introduktion af nye
frivillige. Nasrin ligeså med lektiehjælp. Gerd har haft møde i gruppen om brugerinddragelse. Vi
har i gruppen delt os i nogle køkkenvagter, som dagligt skal opfordre vores brugere til oprydning/
afrydning i køkken. Lise spurgte til, om man også kunne inddrage legerummet. Gruppen arbejder
videre. Nasrin har haft gode erfaringer med brugerinddragelse på det seneste. Arne står for gruppen,

der arbejder for bedre udnyttelse af de fysiske rammer i Netværkshuset. Gruppen omkring
kursusønsker konkluderede, at det var brugerne, kurserne var relevante for. Lise vil dog fremover
via sit nyhedsbrev informere om kursusmuligheder for de frivillige. En gruppe, der ville arbejde
med udadvendte aktiviteter i forbindelse med en styrket integrationsindsats havde ikke tid til at
fortsætte arbejdet, men problemstillingerne kan inddrages i andre sammenhænge som f.eks. Mind
Spring og i Integrationsrådet.
Ad 4) Sommerture. En egentlig sommertur med overnatninger må vi vente med til næste år. Dette
kræver mange ressourcer . Vi vil arrangere flere endagsture i løbet af sommeren.Vi nedsatte en
arbejdsgruppe til planlægning af sommertur næste år.
Ad 5) Lise beretter, at der er arrangeret 12 ture med Dansk Vandrelaug.Målgruppen er ældre
kvinder. Foruden Lise deltager Nasrin og Ellen Margrethe. Der er behov for håndsprit i NVH.
Melia bestiller onsdag.
Ad 6) Melia fortæller om ændringer i engelsk- undervisningen. Melia foreslår kurser i IT
undervisning, skattebetaling samt kørselsfradrag. Der arbejdes for at finde undervisere hertil. Det er
meget positivt, at vi har fået flere henvendelser fra potentielle nye frivillige fx med så nyttige
kompetencer som praktiske færdigheder, en der gerne vil samarbejde med andre herom samt en, der
vil hjælpe med og undervise i de svære myndighedsvendte ansøgninger som fx opholdstilladelse.
Ad 7) Erik gennemgår økonomien. Det ser fortsat fornuftigt ud. Jens og Erik reviderer budgettet.
Ad 8) Nye mødedatoer bliver 14.04,12.05 samt 16.06. Alle dag kl.18:30.
Gerd

