Årsberetning 2019 for Netværkshuset i Gentofte.
Året 2019 har været et turbulent år, præget af svære samarbejdsproblemer, Isak Isaksens alt for tidlige død
og en frygt for Netværkshuset fremtid. Der stod meget på spil, som vel aldrig før i Netværkshusets historie.
Årene forinden har heller ikke været lette, en frivillig drevet forening som vores kan selvfølgelig ikke
forvente et problemfrit liv, men de problemer, vi har oplevet, har været tunge.
Her ved årsskiftet tegner der sig heldigvis et lysere billede. Vi er kommet igennem krisen takket være et godt
sammenhold og en afgørende mobilisering af mange frivilliges hjælp på flere fronter og heldigvis også en
forståelse og opbakning fra brugernes side. Vi har formået at få både en dagligdag og de sædvanlige
aktivitetstilbud til børn og voksne til at fortsætte. Alt i alt vurderer vi, at vi nu er oppe på næsten ligeså
mange brugere som vanligt, svingende fra 30-40 til ofte op mod de 100.

Medlemssituationen
Her i årets første måneder kan vi konstatere, at vi har mistet nogle medlemmer, men også fået nye og nogle
af de, der har holdt sig helt eller delvis væk en tid, er vendt tilbage. Medlemskartoteket er gennemgået for
restancer, vi har rykket for betaling af kontingentet, i månederne oktober til december mistede vi 39. Årsagen
kender vi kun for de få, der meldte sig ud kort efter Frederiks fratræden, en del må tilskrives andre forhold
som manglende tid, flytning m.m.
I 2019 har der været tilknyttet omkring 150 aktive frivillige til Netværksgruppen, medens omfanget af
brugere (voksne og børn) skønnes at være omkring de 350. Medlemstallet blev d 22 jan. opgjort til 215. Der
kommer løbende nye til.

Koordinatorskift
Frederik valgte efter 6 års ansættelse og store arbejde for Netværkshuset at sige sin stilling op i slutningen af
august. I de følgende måneder har vi formået at holde huset åbent og opretholde en fungerende dagligdag og
de tilbud, som har været normale for årstiden takket være mange frivilliges dækning af vagterne.
Nyhedsbrevene har siden efteråret hver måned formidlet nyt om huset.
Melia Koutina Nielsen startede som den nye daglige koordinator d. 1. december. Melia er kommet godt ind i
arbejdet og faldet til i huset, og der er rift om hendes hjælp i det daglige og hendes bidrag til husets gode
atmosfære, ideer og inputs lover godt for at styrke Netværkshuset på flere fronter. Hun er et meget
velkomment aktiv i arbejdet med udvikling af Netværkshuset.

Bestyrelsen
Bestyrelsen er af flere grunde blevet kraftigt reduceret i 2019 til kun at omfatte 6 personer, 4 faldt fra. På
baggrund af de seneste års vanskeligheder med samarbejdet i bestyrelsen og med den ansatte koordinator, og
fordi der jo løbende er brug for at være klædt på til at varetage de roller og det ansvar, bestyrelsen har, har vi
søgt et kursus hos Center for Frivilligt arbejde i mægling og konflikthåndtering. Flere andre kurser kan blive
aktuelle i 2020, heraf også nogle, som frivillige udenfor bestyrelsen kan deltage i. Det vil I få nærmere
information om. Vi har indledt et samarbejde med Frivilligcenter Gentofte på dette område for at kunne
drage nytte af tomme pladser på vore respektive kurser.

Aktiviteter, fest og hverdag
I slutningen af august holdt vi en 20 års jubilæumsfest. Takket være en stor indsats fra især Frederik, men
også en lang række andre frivillige og brugere og på trods af de svære problemer, blev det en festlig dag,
hvor de mange deltagere hyggede sig.
Mange aktiviteter er fortsat et væsentligt bidrag til husets liv: Lektiehjælpen, lørdagsåbningerne,
kontaktpersonerne, Tøjbiksen, Startbiksen, Cykelprojektet, den daglige mad-og brødafhentning, svømningen,
Ældreklubben, ture med meget varieret indhold og formål, arbejdsdage, fredagsaftenerne, fester bl.a. jule- og
fastelavnsfest, Halloween og mere endnu. Der er meget arbejde, men heldigvis også mange involverede. En
imponerende indsats fra mange frivillige, som heldigvis når et bredt spektrum af brugerne.

Kontakt og engagement udadtil
Netværkshuset fungerer jo ikke kun indenfor egne mure, men er også aktiv udadtil i flere sammenhænge.
Her skal særlig fremhæves onsdagsklubben i ”Ved Ungdomsboligerne” Her når man ved de aktiviteter en
gruppe, nemlig især kvinder med børn i dette boligområde, som vi nok ikke ville se, hvis vi kun holdt os til
selve Netværkshuset.
Melia har igennem Frivillighuset i Hellerup fået kontakt til spændende projekter, der har til huse der og som
også kan komme vore brugere til gode som fx Head Space-et rådgivningstilbud til børn og unge.
Herudover har vi repræsentanter i Frivillighusets bestyrelse og i Integrationsrådet. Også dette giver os
mulighed for at styrke vore netværk og øve indflydelse på, hvad der kommer i focus i arbejdet. I år bliver det
fx i Integrationsrådet, sprogundervisningen for flygtninge, et område vi længe har haft et lidt rynket bryn til,
idet undervisningen efter fleres mening ikke er tilstrækkelig relevant for de af vores flygtninge, der har en
svag skolegang bag sig.
Vi får jævnligt også værdifulde impulser udefra gennem besøg af studerende, og borgere, der gerne vil i
praktik. Kunsten er i disse tilfælde at finde en balance, besøgene udefra kræver ressourcer, og der skal ikke
drives rovdrift på vore brugere, de og huset skal have noget til gengæld.

Indsatsområder i 2020
Som bestyrelse vil vi pege på navnlig to andre områder, som vi skal styrke indsatsen overfor i det kommende
år:
1. En højere grad af brugerinddragelse. Der er en gruppe brugere som yder en meget væsentlig indsats, en del
der yder lidt i ny og næ og så nogle, der kører helt på frihjul.
2. Modtagelse af nye frivillige. Det bør sættes bedre i system, så nye frivillige føler sig bedre taget imod og
chancen for at fastholde dem og gøre god brug af deres kompetencer øges.
Disse områder, og et par fokusområder mere, bliver som bekendt sat til diskussion til årsmødet, så vi får
drøftelserne bredt ud i medlemsskaren. En fortsat drøftelse i dette brede regi kan meget vel komme på tale i
det kommende år.

Donationer, støtte fra kommunen og Dansk Flygtningehjælp
I 2019 har vi heldigvis igen modtaget donationer fra flere sider, hvilket vi takker meget for. Det gælder
Trygfonden på 100.000 kr., Ordrup sogns Hjælpefond 15.000 kr., Skovshoved Rotary 10.000 kr., Dyssegård
Sogns Menighedspleje: 5.000 kr., samt flere andre mindre gaver. Pengene fra Trygfonden er fortsat brugt til
vores store cykelprojekt, hvor vi stiller cykler til rådighed for flygtninge. Herudover har pengene også
bidraget til at finansiere flere større endagsaktiviteter specielt rettet til børnefamilierne. Fra og med 2019
blev Madklubben HE-22 en afdeling under Netværkshuset med et eget budget på 25.000 kr. særskilt bevilget
af kommunen.
Sidst, men ikke mindst vil vi takke Gentofte Kommune for et fortrinligt samarbejde, som omfatter
medarbejderrådgivning i Netværkshuset hver torsdag, en fast meget hjælpsom kontaktperson, Ida Juhler samt
det flotte tilskud, vi får til både drift og løn.
Endelig en stor tak for den store støtte vi især via Anne Cathrine Lausten får fra Dansk Flygtningehjælp.

Tak til alle jer frivillige
Sluttelig en stor tak til alle dem, der hjælper og selv tager ansvar i vore mange grupper, samt er medvirkende
til at skabe en god stemning i huset. Mange talenter blomstrer i hverdagen, på vore ture og til vores festlige
sammenkomster, hvad enten det er madlavning, praktiske håndværksmæssige opgaver, rengøring,
køkkentjanser, lektiehjælp, madafhentning, kørsel med trailer, Startbiks, kontaktpersonopgaver, rådgivning
m.m. Alt sammen har det medvirket til, at Netværkshuset igen i år har kunnet fungere godt og dermed være
med til at understøtte det meget vigtige arbejde med at integrere vore flygtninge i det danske samfund og
hjælpe dem med enten at få job eller komme i gang med en uddannelse.
Bestyrelsen

17 januar 2020
Hermed indkaldes til årsmøde i Netværkshuset for alle medlemmer af Netværksgruppen i
Gentofte. Mødet afholdes i Netværkshuset tirsdag den 25. februar 2020 fra kl. 19-22.
Bilagene er vedr. bestyrelsens forslag til mindre vedtægtsændringer samt nogle formelle ting vedr.
afviklingen af årsmødet, som er nyttige at have på plads, så vi ikke skal bruge tid på at få dem redt
ud på selve mødet. Endelig fremsendes også det reviderede regnskab og budgettet.
Årsmødets dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Revideret regnskab for det senest afsluttede regnskabsår.
4. Orientering om Netværksgruppens budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
7. Vedtægtsændringer
8. Valg af revisor + suppleant.
9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne Lise Høyrup, formand

1. Vedtægtsændringer:
Bestyrelsen har fundet det nødvendigt at foreslå følgende 2. småændringer til vedtægterne:

Ændring 1.
Nuværende ordlyd:
Årsmøde § 4 Stk. 4 :
Forslag til årsmødets dagsorden skal være koordinationsgruppen i hænde senest 14 dage før
årsmødet. Dagsorden samt årsberetning udsendes herefter til medlemmerne senest 7 dage før
årsmødet
Ændring:
Ordet koordinationsgruppen erstattes med bestyrelsen.
Begrundelse:
Iflg. tidligere vedtagelse skal ordet koordinationsgruppen i vedtægterne erstattes med bestyrelsen.
Det er ikke sket i § 4, stk. 4, og bør derfor ændres for at være konsekvente.
Den nye ordlyd bliver derfor:
Stk. 4.
Forslag til årsmødets dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet.
Dagsorden samt årsberetning udsendes herefter til medlemmerne senest 7 dage før årsmødet.

Ændring 2
§ 1. Navn
Nuværende ordlyd:
Foreningens navn er Netværksgruppen i Gentofte kommune – En del af Dansk Flygtningehjælp
Ændres til: Foreningens navn er Netværksgruppen i Gentofte kommune - en del af DRC Dansk
Flygtningehjælp.
Begrundelse: Dansk Flygtningehjælp har fået DRC som tilføjelse til sit navn for at markere, det er
en del af den internationale organisation. Den hedder derfor nu, for den danske afdelings
vedkommende, DRC Dansk Flygtningehjælp. Derfor må vi også lave denne lille ændring i vores
officielle navn.

2. Her følger lidt information vedr. formalia omkring årsmødet, det kan være
nyttigt at have på plads:
1.Forslag til årsmødet
Vedtægternes §4. stk. 4.: Iflg vedtægterne skal forslag til årsmødets dagsorden være
koordinationsgruppen (dvs bestyrelsen) i hænde senest 14 dage før årsmødet. Den endelige
dagsorden samt årsberetning udsendes herefter til medlemmerne senest 7 dage før årsmødet.

2. Ændring af valgproceduren:
(Det følgende er ikke omfattet af vedtægterne, og der skal derfor ikke stemmes om det)
Vi ændrer proceduren vedr. selve valget således, at de opnåede stemmetal på de enkelte kandidater
ikke offentliggøres. Årsagen er, at det kan opleves meget ubehageligt for de, der kun får få
stemmer. For at sikre uvildig behandling af valget vælges to stemmetællere, der står udenfor
bestyrelsen. Stemmetællerne kundgører, hvem der er valgt for forsamlingen. Det er derefter op til
den enkelte kandidat, om vedkommende derpå vil informeres om eget resultat.

3. Om stemmeret og fuldmagt
§4 Stk. 5.
Alle medlemmer har møde- tale- og stemmeret på årsmødet.
Stemmeafgivning sker ved personligt fremmøde eller fuldmagt.

4.Vedr. reglerne for selve valget
§5 stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, idet der pr. år afgår skiftevis 3
eller 4 medlemmer. I lige år er 3 medlemmer på valg og der kan stemmes på 3 af de opstillede
I ulige år er 4 på valg og der kan stemmes på 4 af de opstillede.
De ¾ af de opstillede der får flest stemmer er valgt til bestyrelsen. De næste 3 er suppleanter.
Suppleanter vælges for 1 år
Opstilling af kandidater sker på årsmødet.

Valg i år:
Der gælder særlige omstændigheder for valget til bestyrelsen i år. Derfor ridser vi hermed op, hvad
der skal ske i år:
Der er tre medlemmer på valg: Medhhen Teclay, Ellen Margrethe Andersen og Erik Brysting. Vi
har derudover tre ledige suppleantposter og en ledig bestyrelsespost. Der skal altså stemmes om 7
poster: 4 bestyrelsesposter hvoraf de tre (ovennævnte) er villige til genvalg. Desuden tre ledige
suppleantposter. De fire personer, der får flest stemmer er valgt til bestyrelsen. Den ene af disse er
valgt til den ledige bestyrelsespost, men kun i den lediges sidste års funktionsperiode.
Vedkommende er derfor kun valgt for et år og skal altså på valg igen næste år, hvor fire
bestyrelsesmedlemmer ifølge vedtægterne skal på valg. De resterende tre bestyrelsesmedlemmer
vælges i år for to år som sædvanligt. De tre bestyrelsesmedlemmer, der får de resterende antal
stemmer er valgt som suppleanter for et år.

BUDGET 2020
Budget
INDTÆGTER: Gentofte kommune
Gentofte kommune Madklub HE22
Kontingent
Gaver
Fra reservepulje

UDGIFTER:

350.000
50.000
15.000
145.000
60.000
620.000

Administration

(tlf.,post, papir, toner,m.m.)

35.000

Materialer:

Køkken,

50.000
3.000
60.000

EDB

daglig
week-end
Madklubber
Legetøj/sport
Undervisning/bøger
Cykelprojekt

5.000
5.000
120.000

Vedlgholdelse/anskaffelser

15.000

Hjemmeside/trykte programmer

5.000

Møder/arrangementer

85.000

Store ture, minus egenbetaling
Mindre udflugter, minus egen betaling
Huset:

Foreninger/klubber:

130.000

Vedligeholdelse af lokaler
Vedligeholdelse af inventar
Rengøring
Leje af container
"Verdens kvinder i Gentofte"
Ældreklub

100.000
50.000
30.000
25.000
9.000
7.500

71.500

5.000
5.000

10.000

Svømning for kvinder (leje af Kildeskovshallen), minus egenbetaling

25.000
639.500

