Bestyrelsesmøde 05-01-2021
På Skype

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

1. Status – Nyt siden sidst
Der var travlhed i Netværkshuset op til jul, primært på grund af et stort behov for lektiehjælp og
eksamensforberedelse.
Efter lukningen har der været nogle henvendelser fra frivillige med tilbud om on-line lektiehjælp
samt fra folk, der ønsker at donere f.eks. cykler og legetøj. Hubert er allerede aktiv vedr.
afhentning af cykler og indvilligede i, at der godt må henvises til ham ved sådanne henvendelser
om donationer.
Banken har fortsat ikke oprettet Jens som ny kasserer. Det er svært at komme i kontakt med
banken om en forklaring herpå, men Jens kæmper videre.
Der har været møde i Integrationsrådet og Ellen Margrethe fortalte om det nye korps af coronaambassadører, der udbreder kendskabet til corona og myndighedernes beredskab i Ved
Ungdomsboligerne og Mosegårdsparken.
Kommunen er ved at oprette et opgaveudvalg, der skal arbejde med en bedre sagsbehandling.
Man kan melde sig til udvalget på kommunens hjemmeside. Der vil blive valgt i alt 5 personer.
Ellen Margrethe (måske også Birgit) overvejer at melde sig. Andre opgaveudvalg er i støbeskeen,
bl.a. et om unges uddannelse.
Myssoun har fortsat en meget vigtig rolle som kontakt til en lang række af vore brugere. Hendes
indtryk er, at de fleste holder sig meget hjemme og generelt er OK.
Lise er af DRC blevet afkrævet den årlige status m.h.t. antal brugere og aktiviteter i
Netværkshuset. Lise vil sende hendes opgørelse til høring i Bestyrelsen.
2: Planlægning af arbejdet
Melias arbejde:
Melia har fortsat en del opgaver at varetage, bl.a
 Besvare mails og sikre hjælp til dem, der har brug for det
 Være tilgængelig på telefon (man-tors: 10-18, fre: 10-14)
 Møder med samarbejdspartnere (bl.a. Head Space, Frivillige-netværket for unge, Blossom)
 Opdatere facebook og hjemmesiden
Der vil dog også være tid til at engagere sig i andet arbejde, i særdeleshed hvis telefontiden
begrænses til lidt færre timer. Melia vil således gerne bidrage til at sikre en bedre kommunikation
vedr. vaccinations-indsatsen ved at undersøge brugernes opfattelser og oplevelser i denne
forbindelse. Bestyrelsen bifalder en sådan indsats, fordi den er nyttig, men også fordi det er
vigtigt, at Melia bliver involveret i nogle netværk. Melia opfordres således til at snakke med Ida

Juhler om, hvordan hendes indsats kan spille sammen med kommunens øvrige aktiviteter på
området.
Arbejdsgruppen for socialt samvær:
Vi bør overveje, hvilke muligheder vi har for at hjælpe dem, der døjer mest med de nuværende
restriktioner. Skal vi kontakte dem telefonisk, kan vi gå nogle ture med dem? Lise, Ellen Margrethe
og Myssoun vil tænke over mulighederne.
Arbejdsgruppen for lektiehjælp:
Vi må forvente at behovet for lektiehjælp vil tage til i forhold til den aktuelle stille periode.
Hensigten er, at vi vil videresende de ønsker, vi modtager, til vores mailboks-gruppe for
lektiehjælpere. Nasrin og Melia vil være væsentlige omdrejningspunkter i denne indsats.
Arbejdsgruppen for fysisk indretning:
Der forestår stadigvæk en del arbejde omkring multi-rummets indretning. Men da flere skal
deltage i dette arbejde, besluttede vi at udskyde det til der bliver lempet på coronarestriktionerne.
Arbejdsgruppen for vejledning:
Her og nu er det væsentligste at finde ud af hvilke behov for hjælp, der er mest påtrængende.
Melia er central i denne forbindelse.
Det er pt annonceret, at Netværkshuset er lukket til d. 17.01. Vi besluttede at ændre denne
melding, så den bliver overensstemmende med den melding, vi får fra myndighederne, når vi
nærmer os d. 17.01. Melia informerer på hjemmesiden og facebook og Karen sørger for opslag på
døren. Den nye melding skal omfatte de ændrede telefontider for kontakt til Melia.
3. Økonomi:
Den væsentligste ændring af regnskabet per 31.12 er, at vi har modtaget en flot donation på
15.000 kr. fra Ordrup Sogns Hjælpefond. Vi har endvidere i det nye år modtaget 4000 kr. fra
Dyssegård Sogn.
Der skal i indeværende uge være møde med kommunen om vores økonomi. Mødet er foranlediget
af Erik, som gennem længere tid har ønsket at få en forklaring på lønkontoen, mere specifikt på
det betragtelige overskud (307.000 kr.), der har oparbejdet sig over en treårig periode.
Bestyrelsen var enige om at benytte det forestående møde til en drøftelse af mulighederne for at
regulere Melias løn f.eks. med nettopris-indekset.
4. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreløbig fastsat til d. 2.03 og der er reserveret lokaler på
Tjørnegårdskolen denne dag. I lyset af den aktuelle corona-situation vurderes det dog som meget
usandsynligt, at vi vil kunne gennemføre generalforsamlingen denne dag. Det blev derfor besluttet
i første omgang at skubbe mødet til slutningen af marts. En yderligere udsættelse kan dog blive

aktuel, hvilket bør være muligt på grund af corona-krisen. Det kunne således være en mulighed at
holde mødet udendørs i maj. Det vurderes at være vanskeligt at afholde en general-forsamling online.
Lise vil informere om disse beslutninger og i den forbindelse også invitere til, at de, der måtte
være interesserede i at blive medlem af bestyrelsen, er meget velkomne til at melde sig for at høre
om arbejdet.
5. Evt.:
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 2.02 kl. 18.30.
Baseret på test af Zoom umiddelbart efter dette møde, besluttede vi fremover at bruge Zoom i
stedet for Skype til vores online-møder.

