
Referat af bestyrelsesmøde 
d.11.08.20  

Til stede: Erik, Hubert, Jens, Medhhen, Myssoun, Karen, Lise, Melia og Gerd 
Afbud fra Ellen-Margrethe og Nasrin  

1. Siden sidst. 

Opfølgning på en flyttehjælp. Jens og Hubert har hjulpet med en flytning for en bruger af huset. Vi skal 
ikke fungere som flyttefirma og slet ikke flytte tunge genstande. Det er kun undtagelsesvist, at vi yder 
flyttehjælp, og hvis vi overhovedet yder hjælp, må vi i forvejen spørge om nogle ting. Jens og Hubert har 
udarbejdet nogle spørgsmål hertil. For at vurdere om en sådan forespørgsel undtagelsesvis kan 
imødekommes skal vi have fotos over de ting, der skal flyttes.  

        Det skal bemærkes, at kommunen i flere tilfælde yder flyttehjælp. 

Vedr. kommunens ansattes rådgivning i huset,som flere har efterspurgt. Kommunens folk kommer fortsat 
ikke i huset, men Melia har tlf.numre på dem, så evt.aftaler kan arrangeres. Ida Juhler har refereret, at vi 
endelig skal gøre opmærksom på, at de gerne vil hjælpe. I de fleste tilfælde bliver det via Skype eller 
telefonen. I særlige tilfælde kan rådgivningen gives ved fysisk fremmøde på rådhuset. 

2. Kompetencefordeling/afklaring mellem bestyrelsen og formanden. Aktuel sag var at Tøjbiksen er  blevet nedlagt 
uden at bestyrelsen men kun formanden er blevet inddraget. Jens og Lise gjorde rede for sagsforløbet. Lise 
konkluderede at hun selvfølgelig skal vurdere bestyrelses inddragelse, hvor det er relevant. 

 

3. Retningslinjer i den kommende tid tilpasset det stigende smittetryk og vore få ressourcer til at 
dække vagter.  Lise har været i kontakt med Ida Juhler, Anne Cathrine samt Sundhedsstyrelsen mhp.input 
til hvordan, vi agerer i huset på nuværende tidspunkt, nu hvor ressourcerne er få og smittetrykket stigende, 
samtidig med at behovet for Netværkshuset er stort. Vi har slet ikke plads til at de personer, som de 
udmålte kvadratmeter giver plads til, fordi folk forståeligt nok ikke fordeler sig efter disse anvisninger.  

Generelt princip. Brugernes besøg i huset skal aftales på forhånd, dog kan der dispenseres hvis andet ikke 
kan lade sig gøre end aftale via fysisk fremmøde.  Det er Melias opgave at fordele henholdsvis 
lektiehjælpere, rådgivere til brugere og tid til hygge for et begrænset antal. 

Så vidt muligt skal brugere og frivillige “parres” så det bliver de samme, der har kontakt. Det er både fordi 
det er et ønske hos brugerne med faste kontakter, og fordi det begrænser risikoen for smitte af mange. 
Hjælpen må meget gerne gives online. 

Tiderne til rådgivning og lektiehjælp kan, hvor andet ikke er muligt aftales ved fremmøde i huset, men 
brugerne kan slet ikke være sikker på at få tid samme dag. 

Disse principper skal tydeligt fremgå af opslag på nettet og fysisk på hoveddøren m.m.. Det er allerede sket 
i et vist omfang. 

Hyggegruppen vil kunne komme et par timer i åbningstiden. Den enkelte kan komme hver anden dag, så 
ingen bliver favoriseret. Vi kan kun være 8 i køkkenet med et meget begrænset traktement. Disse tider skal 



også aftales. Mayssun står for køkkenet. Det er usikkert om hyggegruppen ønsker ture og lidt kulturelle 
indslag, og hvem der i givet fald vil stå for det. Indtil videre byder vi på hygge efter de omtalte retningslinjer. 

På medlemsmødet skal vi orientere om retningslinjerne og efterlyse mere frivillig hjælp, også  online, hvor 
det er ønsket. 

4. Økonomien er fin trods øgede udgifter til rengøring og anskaffelser. Der er god plads til aktiviteter 
og ture.  

Næste bestyrelsesmøde er d.15.09 kl. 18.  
 

 


