Referat for Netværkshusets Årsmøde d. 7.09 2021
på Bakkegårdsskolen, Gentofte
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog som ordstyrer Karin Rasch og som referent Karen Oxenbøll. Begge forslag
blev godkendt. Mødet var indkaldt en måned i forvejen og ordstyreren konstaterede, at det
dermed var lovlig indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning
Beretningen var udsendt i forvejen og formanden gav et kort resumé med fokus på de
væsentligste emner.
Det sidste 1½ år har været en meget vanskelig tid for alle og Netværkshuset har også været
udfordret. Der har været mange dilemmaer og dermed vanskelige valg, der skulle træffes.
Vi har måttet fungere for nedsat blus, med mindre kontakt til brugerne og med færre ressourcer
end normalt. Over halvdelen af tiden har Netværkshuset været fuldt lukket, men vi har alligevel
forsøgt at hjælpe dem, der havde brug for hjælp. Stor tak til Melia, der har haft en meget ensom
arbejdssituation. Også tak til Kommunen og Dansk Flygtningehjælp, der har været meget
nærværende og hjælpsomme med råd og vejledning.
Kommunen har ydet den sædvanlige økonomiske støtte og Tryg-fondens årlige bevilling til cykelprojektet har også været til rådighed. Tryg-fonden har endvidere bevilget et førstehjælpskursus.
Cykelprojektet er blevet holdt på skinnerne af Hubert, Arne og Mir. Der har været arrangeret en
del sommer-ture og der er etableret en ny vandre-gruppe, der er på tur hver onsdag, og som har
fokus på både motion, kultur og hygge.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt.
3. Revideret regnskab for det senest afsluttede regnskabsår
Regnskabet var fremsendt på forhånd.
Erik Brysting, afgående kasserer, redegjorde kort for regnskabet for 2020.
På grund af Corona har der været brugt væsentligt færre penge end normalt – 370.000 kr. mod
580.000 kr. i 2019. Realiseret ligger således under budget på de allerfleste konti. En undtagelse er
udgiften til rengøring, hvilket skyldes at vi grundet corona valgte at benytte et rengøringsselskab.
Omkostningerne for ture er fratrukket brugerbetaling samt tilskud fra DRC.
Den store difference vedr. løn og tilskud til løn redegøres for under næste punkt.
Indtægten fra Tryg-fonden er den eneste, vi aktivt har søgt om. De øvrige gaver fra bl.a.
medlemmer, Ordrup Sogn Kirkefond og Bedsteforældre for Asyl er kommet uden at vi har ansøgt.
Vi er meget taknemmelig for disse gaver.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt.
4. Orientering og Netværkshusets budget for det kommende år
Jens Vinther Frederiksen, tiltrådt kasserer, redegjorde for budgettet for 2021.
Der er budgetteret med et underskud på 279.000 kr., hvilket har sammenhæng med differencen
på lønkontoen nævnt ovenfor. Forklaringen er, at Kommunen gennem en længere årrække har

udbetalt for meget løn og at der derved har ophobet sig et betragteligt overskud på lønkontoen.
På et møde med Kommunen i januar blev det aftalt at stoppe lønudbetalingen til frivillige
koordinatoren fra Kommunen indtil dette overskud var brugt. Overskuddet blev brugt op i august
og Kommunen er nu begyndt at betale løn igen.
Som for 2020 gælder at vores forbrug har været ret begrænset og der har været brug for flere
korrektioner af budgettet undervejs. Der har været omkostninger, der knytter sig til Corona, men
de har langt fra opvejet det lavere aktivitetsniveau i foråret. Vi har således medio august
stadigvæk 530.000 kr. på kontoen.
Der var ingen spørgsmål til budgettet, som blev vedtaget.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 100 kr. Forslaget blev vedtaget
Mange medlemmer havde endnu ikke betalt kontingent for i år. Da det er vigtigt at sikre, at kun
medlemmer stemmer og lader sig opstille til valget til Bestyrelsen, blev der givet mulighed for
betaling af kontingent på selve mødet inden valgets afholdelse.
6. Behandling af Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer for.
Forslagene til vedtægtsændringer var sendt ud i forvejen. Det drejede sig om følgende forslag:
• Ændring af betegnelsen Netværksgruppen til Netværkshuset overalt hvor denne
betegnelse optræder i vedtægterne.
• Fjernelse af kravet om, at nye medlemmer skal angive hvilken type indsats, der vil blive
ydet (§3)
• Ændret formulering vedr. opgørelsen af stemmer til Bestyrelsen (§5). Ny formulering: De
tre/henholdsvis fire kandidater der i lige/ulige år opnår flest stemmer er valgt til
Bestyrelsen
• Kravet om beslutningsprotokol begrænses til årsmøder og bestyrelsesmøder (§7)
• Tilføjelse vedr. kassererens rolle (§7): Kassereren varetager foreningen formue, herunder
indkassering af kontingent samt betaling af regninger. I det omfang dispositionerne sker
som led i foreningens sædvanlige drift kan kassereren råde over foreningens konti,
herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Bestyrelsen vælger ud over kassereren to bestyrelsesmedlemmer, der får fuldmagt til i
fællesskab at repræsentere foreningen.
Sidstnævnte ændring er begrundet af krav fra Nordea i forbindelse med skift af kasserer. Ellen
Margrethe Andersen og Karen Oxenbøll er de to fuldmagthavere.
Alle vedtægtsændringerne blev vedtaget.
7. Indlæg ved Ida Juhler, Gentofte Kommune
Ida Juhler havde bedt om ordet for at takke for det gode samarbejde med Netværkshuset, først og
fremmest Lise og Melia. Kommunen, bl.a. borgmesteren og jobcenteret, er meget glade for den
indsats der ydes fra Netværkshuset. Dialogen omkring tests og vaccination har været værdsat,
men også den generelle villighed til at hjælpe.

Ida appellerede også til endnu mere samarbejde og nævnte i den sammenhæng muligheden for at
stille op til det nye Integrationsråd, der skal vælges efter Kommunalvalget. Også behovet for hjælp
til ældreområdet, arbejdet med FNs verdensmål og initiativet ”Sammen om Gentofte” blev nævnt
som omdrejningspunkter for øget samarbejde. Endelig blev der opfordret til deltagelse i
arrangementet ” Gentofte mødes” på fredag d. 10.09 i Byens Hus fra kl. 15-21.
Den aktuelle status for ankomsten af nye flygtninge er, at Kommunen forventer at modtage 8
flygtninge i år, hvoraf de 4 er ankommet. Der kommer ingen kvoteflygtninge til Kommunen i år og
det er endnu ikke afklaret i hvilket omfang Gentofte skal modtage flygtninge fra Afghanistan.
8. Diskussion af de retningslinjer Bestyrelsen har valgt for den kommende tid, nemlig intet krav
om vaccinepas for brugere og frivillige. Er det den rigtige løsning?
Bestyrelsen er blevet bekendt med, at nogle frivillige ikke ønsker at komme på Netværkshuset,
fordi der ikke er krav om Corona pas. For at få et bedre indtryk af holdningerne til Bestyrelsens
valg og få inspiration til eventuelt at ændre/supplere de gældende regler, blev der givet mulighed
til at stille spørgsmål og fremføre synspunkter. Diskussionen var vejledende og det modtagne
input vil danne grundlag for en diskussion i Bestyrelsen af behovet for at ændre reglerne.
Der blev bl.a. spurgt om følgende:
Hvad er kravet nu? Svar: Der er ingen krav
Kan den enkelte f.eks. lektiehjælper stille krav? Svar: Ja, den enkelte kan stille krav i forbindelse
med hjælp, hvor man sidder tæt sammen over længere tid, f.eks. om brug af mundbind
Hvad siger Dansk Flygtningehjælp/Kommunen? Svar: De siger, at det er op til os selv at bestemme
og at der er stor forskel på, hvordan situationen gribes an forskellige steder.
Hvor mange af dem, der kommer på Netværkshuset er ikke vaccinerede? Svar: Vi ved det ikke.
Kan man kræve at folk går i isolation? Svar: Nej man kan ikke tvinge nogen i isolation. Man har
tillid til at fornuften er tilstrækkelig.
Der blev givet følgende kommentarer:
Det vil være mærkeligt, at vi i Netværkshuset opretholder krav, når hele det øvrige samfund fra på
fredag ingen krav har.
Vi skal blive bedre til at oplyse om vaccinationen og forholde os til den skepsis der fortsat er.
Vi skal fortsat gøre rigtig meget ud af rengøring og afspritning.
Vi skal sende folk hjem, der er syge.
Vi skal undgå at have forskellige regler for forskellige grupper – reglerne skal være enkle.
Vi skal undgå at blive for fokuserede på Corona. Der er også andre sygdomme.
9. Oplæg ved Melia vedr. strategi og plan for genåbningen af huset efter Corona. Efterfølgende
drøftelse.
Melia gennemgik et oplæg til, hvordan vi i Bestyrelsen gerne vil organisere det frivillige arbejde
fremover. Der skal være fokus på læring og vidensdeling. Grundprincippet er oprettelsen af
mindre arbejdsgrupper/teams, der får ansvaret for specifikke aktiviteter. Hver gruppe vil have 1-2
tovholdere, der arbejder sammen med Melia og bestyrelsen om en løbende udvikling af

tilbuddene. Medlem af en arbejdsgruppe kan være langvarigt, men det vil også være OK blot at
medvirke i en begrænset periode.
Der er foreløbigt planlagt 3 arbejdsgrupper:
Gruppe i hverdagsrådgivning:
Denne gruppe skal hjælpe de mange der kommer til Netværkshuset for at få hjælp til
kommunikationen med myndighederne. For at klæde medlemmerne af denne gruppe på til
opgaven bliver der nu udbudt to kurser:
Onsdag d. 29.09 kl. 17-18 arrangeret af Gentofte Kommune
Mandag d. 4.10 kl. 17-19 arrangeret af Dansk Flygtningehjælp.
Begge kurser finder sted på Netværkshuset og det er meget vigtigt, at man melder sig til hos Melia
hurtigst muligt.
Der vil også for denne gruppe blive udbudt oplæring i brug af mitID, der skal afløse nemID i løbet
af det næste år.
Gruppe i lektiehjælp og sprogtræning:
Et vigtigt element i denne gruppe vil være, at lektiehjælpere mødes og udveksler erfaringer og får
diskuteret situationer, der ikke er tilfredsstillende.
Unge-gruppe:
Vi er bekendt med at mange unge føler sig ensomme, hvorfor vi forestiller os at etablere en
gruppe, der kan tilbyde bl.a. film, spil og hyggeligt samvær for denne aldersklasse.
Hvis man er interesseret i at deltage i en eller flere af disse arbejdsgrupper, skal man blot kontakte
Melia. Hvis man har idéer til andre arbejdsgrupper vil Melia også meget gerne høre om dem.
Udover disse grupper er det også vigtigt igen at få gang i gruppen, der rekrutterer kontaktpersoner/-familier til flygtninge. Den vil som tidligere blive drevet af Arne Madsen, Birgit Jensen og
Ebbe Frørup.
Spørgsmål/kommentarer til oplæg:
Der blev spurgt om man som indvandrer familie også kan være kontakt-familie.
Det blev foreslået, at der snart kommer gang i sociale traditionsbundne arrangementer, der
involverer fællesspisning.
Der blev efterlyst klarere regler for åbne- og lukke-tider på Netværkshuset.
Der blev påpeget et behov for mere kommunikation udadtil om Netværkshusets aktiviteter.
Det blev nævnt, at vi har indledt et samarbejde med Venligboerne om bl.a. valgmøder op til
Kommunalvalget og dermed også bliver styrket gennem Venligboernes kommunikationskanaler.
Der blev reklameret for arrangement om valget i telt i Skolegården ved Byens Hus kl. 15 på fredag
d. 10.09.
10. Valg til Bestyrelsen
Der skulle vælges 4 medlemmer til Bestyrelsen og 3 suppleanter.
Kandidater villige til genopstilling:

• Lise Høyrup (for ét år)
• Gerd Barfoed
• Myssoun Seifalla
• Hubert Becher-Jostes
Nye kandidater:
• Zara Jensen
• Fatemeh Gity Davary
• Ahmad Amani
Der blev indleveret 40 stemmesedler, der hver max måtte indeholde 4 navne.
Der blev afgivet 149 stemmer
Stemmerne fordelte sig som følger:
Hubert:
31
Ahmad:
30
Myssoun: 20
Lise:
20
Gitty
19
Zara:
17
Gerd:
12
Dette betyder at medlemmer af Bestyrelsen er: Hubert, Ahmad, Myssoun, Lise
Suppleanter er: Gitty, Zara, Gerd
Den nye Bestyrelse vil mødes og konstituere sig inden for de næste par uger.
Udtrådt af Bestyrelsen er Erik Brysting, Nasrin og Meddhen.
Bestyrelsen takkede Erik, der var til stede, for en flot indsats gennem 11 år som Netværkshusets
kasserer.
11. Valg af revisor og suppleant
Jørgen Rendsvig har indvilliget i at fortsætte som revisor.
David Breuer blev valgt som revisor-suppleant.
12. Eventuelt
Der var intet under dette punkt.

