
  

Bestyrelsesmøde 28-09-2021  

 

Deltagere: Lise, Jens, Hubert, Myssoun, Gerd, Erik, Melia, Ahmad, Zara, Gity, Karen  

 

1. Velkomst til nye medlemmer. Opfølgning på sidste referat. Hængepartier 

Lise bød de 3 nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. 

Hun gjorde opmærksom på, at tavshedspligten, som jo gælder for alle frivillige i Netværkshuset, er 

særlig vigtig for bestyrelsesmedlemmer, fordi vi fra tid til anden drøfter håndteringen af 

enkeltsager på bestyrelsesmøderne. 

 

Hjemmesiden er stort set færdig. Melia, Lise og Ahmad vil gennemgå den med sigte på rettelse af 

eventuelle fejl og mangler. 

Melia kontakter Davinda med henblik på ændring af Wifi-password. 

 

Der er endnu ikke så mange, der har meldt sig til de 3 arbejdsgrupper, som vi har valgt at etablere. 

Unge-gruppen har foreløbig deltagelse af Ahmad og Seham. Der holdes møde d. 4.10 med 

Matthias fra Kommunen. På mødet skal drøftes mulige aktiviteter. Lise deltager i dette møde. 

Hverdagsrådgivnings-gruppen mangler medlemmer, men enkelte har indikeret interesse for dette 

arbejde. Vi mangler endelig tilbagemelding fra DRC vedr. kurset d. 4.10. Melia følger op. Kurset i 

MitID afvikles onsdag 29.09 kl. 17-18 som planlagt. 

Lektiehjælps-gruppen lider lidt under, at flere frivillige har oplevet, at der ikke var brug for deres 

hjælp. Vi bør være opmærksomme på dette og prøve at hjælpe med at finde passende match.  

Morten Ulrik Petersen har lovet at overtage Nasrins rolle som formidler af behov for lektiehjælp 

hos børn på Bakkegårdsskolen. Dette er meget glædeligt. 

 

Det har ikke været muligt at flytte Blossom-aktiviteterne fra torsdag til onsdag. 

 

Det er OK, at SSP unge-gruppen (Ellen Margrethe kontakt), får adgang til at benytte kælderlokalet 

fredage eller lørdage en gang i mellem. Men det bør koordineres således, at vores fællesspisnings-

aftener friholdes. 

 

2. Konstituering af Bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerede sig med Lise som formand, Karen som næstformand og sekretær og 

Jens som kasserer. 

 

3. Evaluering af årsmøde. Herunder køb af mikrofon 

Akustikken i aulaen på Bakkegårdsskolen var dårlig og mange havde problemer med at høre. Vi vil 

anskaffe os nogle mikrofoner/højtalere. Dette vil også være nyttigt i forbindelse med det 

forestående valgmøde. 



  

Lokalet var lige akkurat stort nok til de fremmødte (ca. 45). Med et forventeligt større fremmøde 

til foråret vil det være nyttigt med et større lokale. Byens Hus bør være en mulighed. Vi bør også 

være lidt tidligere ude med henblik på at sikre optimal brug af faciliteterne. 

En del deltog i afstemningen uden at være medlem og have betalt kontingent. Den lovede 

efterbetaling (før 1.10) er endnu ikke registreret. Vi bør fremover være mere strikse med at sikre, 

at kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan afgive stemme ved årsmødet. 

 

4. Interesseområder for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Fordeling af ansvarsområder 

Arbejdsopgaverne for bestyrelsens medlemmer udgøres dels af ’skal-opgaver’, som påhviler alle, 

dels af individuelle opgaver, defineret af den enkeltes interesser. 

’Skal-opgaverne’ knytter sig først og fremmest til behovet for, at der udover Melia gerne skal være 

mindst 2 på vagt i Netværkshusets åbningstid. Som vagt er man forpligtet til at hjælpe med til, at 

alt forløber stille og roligt i huset, at de der har brug for hjælp så vidt muligt får hjælp, at der er 

mulighed for at få kaffe og te, og at der bliver ryddet op og tørret af. Brugerne må meget gerne 

inddrages i dette arbejde.  Deltagelse i 1-2 årlige fælles arbejdsdage med sigte på grundigere 

rengøring og oprydning i Netværkshuset og haven er også en ’skal-opgave’. 

 

De enkeltes interesser blev udtrykt som følger: 

 

Ahmad vil først og fremmest beskæftige sig med at få etableret og drevet en unge-gruppe. Han vil 

i denne sammenhæng bl.a. gerne arrangere fremvisning af film og har allerede fundet frem til, 

hvad der kunne være den første film (Min søsters børn i Ægypten). 

Ahmad vil også gerne arbejde for, at vi bliver bedre til at bruge Instagram i vores kommunikation. 

Han forventer at kunne få unge til at tage ejerskab for denne aktivitet. 

Herudover er Ahmad villig til at stille sin tekniske snilde til rådighed for vi andre, når der i andre 

sammenhænge er brug for den. 

 

Zara vil meget gerne videreføre Nasrins arbejde med en kvindegruppe. Hun har gode erfaringer 

hermed fra tidligere. 

Zara vil også gerne udnytte sine evner/uddannelse i forbindelse med forskellige typer af 

håndarbejde til på ugentlig basis at tilbyde hjælp til bl.a. syning, patchwork, strikning, broderi, 

smykke-fremstilling m.m.  

Zara vil også meget gerne medvirke til afholdelse af kulturelle fester. 

 

Gity vil også gerne medvirke til afholdelsen af kvindefester og andre fællesarrangementer. 

Hun er også interesseret i at deltage i de forskellige håndarbejds-aktiviteter.  

Endvidere vil hun gerne være med til at arrangere filmaftner specielt for piger og deres mødre. 

 

Gerd vil gerne fortsat hjælpe med lektiehjælp, ved fredags-middage en gang i mellem og på ture. 

Hun ønsker også at fortsætte i Startbiksen. 

 



  

Myssoun fortsætter med at hjælpe til i rådgivningen, som formidler og oversætter. Hun vil også 

gerne fortsat være aktiv i køkkenet med indkøb og tilberedning, når der er behov. 

Myssoun er også begyndt at hjælpe med lektier. 

 

Karen opfatter først og fremmest sig selv som lektierhjælper. Men hun vil gerne blive bedre til 

hverdagsrådgivning og dermed blive bedre til at hjælpe på dette område.  

Herudover kan hun godt lide at være referent. 

 

Jens har kasserer jobbet som hovedopgave. Endvidere passer han Start-biksen, laver lektiehjælp 

og er med til at drive Vandregruppen, der går ture hver onsdag eftermiddag i sommerhalvåret. 

 

Ellen Margrethe bruger 90 % af sin tid på hverdagsrådgivning. 

Men hun deltager også i ture og sætter stor pris på at være med til fællesspisningen om fredagen. 

 

Melias hovedopgave er at koordinere den frivillige indsats.  Hun er specielt interesseret i at få 

etableret nogle gode selvhjulpne arbejdsgrupper. Hun er også meget optaget af at få inddraget 

flere frivillige i arbejdet. 

 

Lise har mange opgaver i relation til samarbejdet med Kommunen og DRC og i kommunikationen 

med medlemmerne. Herudover vil hun meget gerne deltage i ture. Som en ny aktivitet vil hun 

begynde at tilbyde højtlæsning (eventyr og gode historier). 

 

Hubert vil gerne bibeholde sine to faste aktiviteter i henholdsvis Start-Biksen og Cykelværksstedet. 

Hubert blev opfordret til også at udbyde undervisning i cykling. Han vil tage en snak med Arne 

herom. Herudover hjælper Hubert med alskens praktiske gøremål i form af indkøb, reparation, 

indretning m.m. 

 

5.Vagtplan til og med december 

Vagtplanen for resten af året ser ud som følger: 

Mandag: Hubert, Ahmad, lise, Gity, Myssoun 

Tirsdag: Gerd, Myssoun, Zara (ikke hver gang) 

Onsdag: Jens, Ellen Margrethe, Hubert, Myssoun 

Torsdag: Karen (+Erik), Zara, Gity,  

 

Såfremt man ikke kan komme, meddeles dette til Melia.  

Det vil være godt, hvis fraværet kan kompenseres ved at man bytter vagt. 

 

6. Arrangementer – hvad – hvem? Herunder valgmøder, møder med brugerne 

Efterårsferien: 

Det er desværre ikke muligt for os at gennemføre de ture (2.10 og 23.10), som vi har annonceret 

på hjemmesiden. Vi har ganske enkelt ikke ressourcer til det. Melia sørger for at få aflyst turene på 

hjemmesiden og facebook. Desværre har vi også kun bemanding til at holde åbent en enkelt dag i 



  

efterårsferien. Ellen Margrethe, Gerd og Myssoun finder ud af, hvilken dag, der vil passe bedst og 

sørger for at det bliver meldt ud. 

 

Fredagsspisning: 

Vi har nu genoptaget den månedlige fællesspisning og regner med fremover at gennemføre en 

sådan den første fredag i hver måned. 

Vi ser gerne, at der er forskellige temaer for middagene, således at disse bliver forskelligartede, 

bibringer læring om de forskellige kulturer og inddrager flere i den praktiske forberedelse.   

Alle middage vil være åbne for alle. Vi snakkede om at nedsætte en planlægningsgruppe, men der 

blev ikke taget aktion. 

 

Julefest: 

Julefesten blev fastlagt til lørdag d. 18.12 

 

Kvindesvømning: 

Pia har lovet at genoptage tilbuddet om kvindesvømning fra næste forår. Men hun har brug for 

hjælp. Gity og Zara tilbød at hjælpe, hvilket Lise vil orientere Pia om. 

 

Håndarbejds-gruppe: 

Håndarbejdsgruppen vil være et tilbud hver torsdag formentlig fra kl. 16, men gruppen vil selv 

finde ud af, hvilket tidspunkt, der passer bedst.   

Det gamle tøj-rum, der er blevet udset til at være et flexrum, vil blive indrettet så det først og 

fremmest er egnet for håndarbejdsgruppen.  

 

Unge-gruppe: 

Der er stor efterspørgsel efter det store rum i kælderen og det blev derfor besluttet at prøve at 

udnytte fitness-rummet til filmforevisning. Vi er usikre på hvor meget fitness-rummet bliver brugt, 

men vi tror det er meget begrænset. Vi besluttede derfor, at unge-gruppen skal have frie hænder 

til at indrette rummet så det bliver optimalt som et værested for dem. Ahmad går videre med 

denne mulighed. 

 

Valgmøder: 

Vi har indledt et samarbejde med Socialpolitisk Forening og Venligboerne vedr. oplysning om det 

forestående valg. De har et stort netværk og ressourcer og står for de fleste forberedelser. 

Der er planlagt 2 orienteringsmøder, hvor der gives generel information om demokrati, 

kommuners indflydelse, valgsystem m.m. Mødet d. 12.10 er på farsi og tigrinia. Mødet d. 13.10 er 

på arabisk. Herudover er der planlagt valgmøde d. 26.10 kl. 18.30 med kandidater fra alle de 10 

opstillede partier. Alle møder foregår i Netværkshuset. Man skal melde sig til og der vil være max 

50 deltagere per møde. Møderne vil være annonceret på de sociale medier og man vil kunne 

melde sig til hos bl.a. de boligsociale medarbejdere eller på Netværkshuset.  

På selve valgdagen (16/11) vil der være mulighed for bus-transport fra Netværkshuset til 

valgstederne. Dette er muliggjort af bevilling fra Rådet for Etniske Minoriteter. 



  

Foredrags-aftener: 

Zara foreslog foredrags-aftener som en værdifuld aktivitet og havde også et konkret forslag til den 

første aften, nemlig sociologen Aydin Soie, som hun for nylig har hørt. Der var tilslutning til idéen 

og Zara går videre med at finde en mulig dato. 

 

Samtale på dansk: 

Mange er kommet ud af træning med at tale dansk under corona og flere har spurgt om 

muligheden for at få samtale-træning på dansk. Vi har tidligere talt om at etablere egentlige 

samtale-grupper, men blev enige om i første omgang at prøve at håndhæve, at samtaler i 

køkkenet så vidt muligt skal foregå på dansk. Lise vil også gerne prøve at benytte højtlæsning som 

en katalysator for at få gang i snakken. 

 

7. Nyt fra Melia 

Der er kommet en ny specialestuderende (Fiona), som arbejder med identitetsudvikling hos 

flygtninge. Hun vil komme jævnligt i løbet af de næste 3 måneder for at snakke med brugerne. 

Hun er også villig til at hjælpe med lektier. 

Vi skal indledningsvis sikre, at hun overholder de gældende regler for håndtering af personlige 

data (GDPR reglerne) samt at vi får lov til at gennemlæse hendes opgave inden den afleveres. 

 

DRC vil gerne etablere en fokusgruppe med 6-7 frivillige fra Netværkshuset, som vil skulle belyse 

bl.a. værdier og udfordringer ved at være frivillig – med særligt sigte på coronatiden. Flere er 

interesserede, men endeligt tilsagn afventer hvilke datoer, der vil være tale om. Melia undersøger 

dette. 

 

8. Nyt fra de enkelte Bestyrelsesmedlemmer 

Lise gjorde opmærksom på, at nogle frivillige kan have gavn af at blive hjulpet til at sige fra over 

brugere, der gør krav på uforholdsmæssig meget tid. 

 

9. Økonomi 

År til dato har vi modtaget 461.000 kr. og brugt 533.000 kr. Differencen skyldes at Kommunen 

først fra august er begyndt at refundere Melias løn. Der er budgetteret med denne difference, som 

skyldes et overskud på indbetalingerne akkumuleret over de sidste par år. Vores indestående i 

banken beløber sig til 558.000 kr., så der er ingen problemer med økonomien. 

Tryg-fonden har bevilget os 100.000 kr. til cykelprojektet, som vil blive udbetalt i forhold til vores 

indsendelse af omkostningsbilag. Jens vil prøve at få samlet så mange bilag ind som muligt og 

fremsende disse i november – i håb om, at vi derved kan få indtægter fra fonden udbetalt inden 

årets udgang. Han skal i forbindelse med fremsendelsen oplyse både om de udgifter vi har haft og 

de indtægter vi har haft fra salg af cykler (100 kr. per voksen cykel, 50 kr. per barnecykel). Det er 

desværre ikke muligt at speede op vedr. indkøb af løsdele til cykler, idet der i øjeblikket er uhyre 

lange leveringstider. Priserne på løsdelene er også steget markant. Det er dog besluttet ikke pt at 

øge salgsprisen for de istandsatte cykler. 

 



  

Det hænder jævnligt, at én der lige har fået en cykel, vender tilbage kort tid efter for at købe en ny 

cykel til 100 kr. Der kan være tale om uforsigtig omgang med cyklen eller videresalg. For at 

mindske dette misbrug af vores cykelordning, kan man indføre en mindste tid for genkøb eller øge 

prisen for køb af den næste cykel. 

 

10. Middag for Erik 

Erik er blevet lovet en afskedsmiddag sammen med Bestyrelsen. Vi foreslår lørdag d. 20.11 kl. 

17.00. Lise hører Erik om denne dato passer og inviterer også Arne med. 

 

Vi har også lovet at invitere både den afgående og den nye borgmester til et arrangement på 

Netværkshuset. Vi synes at deltagelse i en fælles spisning vil være en god mulighed. Lise inviterer 

dem begge til en fredagsmiddag i begyndelsen af det nye år. 

 

11. Mødeplan resten af året  

Bestyrelsesmøderne vil som tidligere finde sted på tirsdage kl. 17.30 ca. én gang om måneden.  

Det blev besluttet at holde møderne den første tirsdag i hver måned, hvilket vil sige, at der er 

møde d. 2.11, 7.12, 4.01, 1.02, 1.03 

 

12. Evt. 

Ellen Margrethe er grundet sit medlemskab af Integrationsrådet inviteret til Beskæftigelsestræf 

arrangeret af Kommunernes Landsforening i Kolding d. 8.11. Én mere kan deltage og Bestyrelsen 

var enig i også at sende Melia til dette møde. 

 

Aktioner: 

• Tjek af hjemmeside (Melia, Lise, Ahmad) 

• Ændring af Wifi password (Melia) 

• Opfølgning på DRC kursus d. 4.10 (Melia) 

• Anskaffelse af mikrofoner/højtalere (Ahmad, Jens) 

• Beslutte åbningsdag i efterårsferien (Ellen Margrethe, Gerd, Myssoun) 

• Aflysning af efterårsture samt meddelelse om begrænset åbning i uge 42 (Melia) 

• Orientere Pia om, at Gity og Zara gerne vil hjælpe med kvindesvømning (Lise) 

• Indretning af fitness rum til unge-rum (Ahmad sammen med gruppen) 

• Undersøge mulighed for foredrag af Aydin Soie (Zara) 

• Sikre at Fiona lever op til GDPR regler (Melia) 

• Afklare datoer for DRC fokusgruppe møder (Melia) 

• Invitation af Erik og Arne til afskedsmiddag for Erik (20/11 kl. 17) (Lise) 

• Invitation af Hans Toft og Michael Fenger med familie til fredagsmiddag i begyndelsen af 

det nye år (Lise)  


