Ekstraordinært Bestyrelsesmøde 11-10-2021

Deltagere: Lise, Jens, Hubert, Myssoun, Gerd, Melia, Ahmad, Zara, Karen
Formål:
Mødet havde til formål
1) at skabe overblik og bemandingsplan vedrørende de forestående valg aktiviteter
2) vedtage handleplan for vores indsats i relation til den stigende covid-19 smitte

Valgmøder:
Der er planlagt dels en række informationsmøder dels et egentligt valgmøde.
Informationsmøder:
Det var oprindeligt planlagt, at der skulle være informationsmøder både på Netværkshuset og i
lejligheden Ved Ungdomsboligerne. Men grundet melding fra Ida Tingbæk om tilfælde af coronasmitte Ved Ungdomsboligerne, planlægges der nu med at holde alle møderne på Netværkshuset.
Lise følger op på situationen Ved Ungdomsboligerne med Ida og orienterer Gitte Haslebo om
flytning af møder til Netværkshuset. Møderne forventes at have deltagelse af 6-8 brugere.
Mødeplanen for informationsmøder – alle holdes på Netværkshuset:
Tirsdag d. 12.10 kl. 18.30- 20.30 Tigrinia. Susanne er oplægsholder. Voldu er tolk. Melia og Lise
deltager.
Fredag d. 15.10 kl. 18.30-20-30 Arabisk. Gitte holder oplæg og medbringer tolk. Ellen Margrethe
deltager.
Mandag d. 18.10 kl. 18.30-20.30 Tigrinia. Kim er oplægsholder. Voldu er tolk. Karen deltager
Mandag d. 18.10 kl. 18.30-20.30 Farsi/Dari. Gitte er oplægsholder. Zarah er tolk. Karen deltager
Tirsdag d. 19.10 kl. 18.30 -20.30. Arabisk. Gitte holder oplæg og medbringer tolk. Gerd deltager.
Valgmøde i Netværkshuset:
Planlægningsmøde holdes torsdag d. 14.10 kl. 13.00. Fra Netværkshuset deltager Lise, Ellen
Margrethe og Jens.
Selve valgmødet afholdes tirsdag d. 26.10 fra kl. 18.30 . Fra Netværkshuset deltager Melia, Zara,
Ellen Margrethe, Myssoun.
7 partier har meldt sig.
Som tolke har vi
Tigrinia: Voldu
Farsi: Zara
Arabisk: Vi vil spørge Jamilla, men bør have en ekstra i baghånden

Vi har foreløbig én mikrofon, der fungerer, men vi skal skaffe to mere.
Handleplan vedr. Covid-19
Vi besluttede følgende:
 Vi vil med det samme genindføre protokol med henblik på registrering af hvem der
kommer og disses kontakt-data
 Krav om brug af mundbind (mundbind skal ligges fremme)
 Mulighed for at den enkelte frivillige/bruger kan stille krav om vaccination/test
 Mulighed for at stille krav om vaccination/test fra omkring d. 1.12
 Kraftig agitation for vaccination i forbindelse med at der forventes tilbud om vaccination
Ved Ungdomsboligerne d. 20.10 og på Netværkshuset d. 21.10.
 Bedre rengøring
Vi mangler fortsat endeligt svar vedr. tidspunkterne for vaccination. Lise følger op.
Vaccination på Netværkshuset torsdag d. 21.10, hvor Ellen Margrethe, Gerd og Myssoun vil være i
huset. Kommunens medarbejdere vil også være i huset denne dag.
Agitationen for vaccination tænkes at foregå som hyggesnak i caféen med medvirken af personer,
der gerne vil fortælle om egne erfaringer og syn på vaccination. Arne har lovet at deltage onsdag
d. 13.10 og måske også igen senere. Shabnam vil også komme denne onsdag. Meddhen, Myssoun
vil også kunne medvirke. Der vil være mulighed for at indkalde sundhedsfaglig person (Anne Mette
Klingenberg).
For at få fat i de unge vil Ahmad organisere en filmaften tirsdag d. 19.10 kl. 18.30. Han vil have et
budget på optil 50 kr. per person til indkøb af pizza, sodavand, frugt o.lign.
For at give mest mulig tid til denne snak om vaccination op til vaccinations-dagen vil vi åbne
Netværkshuset fra d. 12.10 og også holde åbent i efterårsferien.
Vagtplanen er som følger:
12.10: Lise, Melia
13.10: Ellen Margrethe, Jens Zara
14.10: Jens, Gerd
18.10: Ahmad, Karen (fra kl. 18.00)
19.10: Gerd, Myssoun
20.10: Lise, Ahmad, (Zara)
21.10: Ellen Margrethe, Lise, Myssoun
(Myssoun kommer kun tirsdag i uge 43)
M.h.t. bedre rengøring vil Lise indledningsvist tale med Bettina Post for at høre hendes
anbefalinger/krav til en Covid-19 forsvarlig rengøring. På denne baggrund vil Bestyrelsen beslutte,
hvad der skal forbedres og i hvilket omfang vi vil betale for supplerende rengøring.

Karen underretter Kommunens medarbejdere om, at Netværkshuset holder åbent i efterårsferien
og at de i forbindelse med julen skal komme sidste gang torsdag d. 16.12 og vende tilbage torsdag
d. 6.01.

