
Årsberetning 2018 for Netværkshuset i Gentofte.  

Sammenlignet med de tidligere år er årsberetningen kortet en del ned. Det betyder samtidigt at 

mange personer ikke som tidligere bliver nævnt med navn men at vi samlet takker alle for deres 

store indsats til at hjælpe vore flygtninge i Gentofte kommune. Bestyrelsen.  

 

I 2018 har bestyrelsen i Netværkshuset bestået af: Isak Isaksen (formand), Ellen-Margrethe 

Andersen (næstformand), Erik Brysting (kasserer), Lisbet Kragh, Kosna Savage, Nasrin Salem, 

Medhhen Teclay. Suppleanter: Gerd Barfoed, Lissi Krogbeck og Eva Grutzmeier. I sommeren 

udtrådte Lisbet af bestyrelsen og blev afløst af Eva. Bestyrelsen holder normalt månedlige møder. 

Herudover har vi for at forbedre samarbejdet i bestyrelsen haft en såkaldt ”Bestyrelsesdag” med 

hjælp fra både Dansk Flygtningehjælp (Anne Cathrine Lautsen) og Gentoftekommune (Ida Juhler). 

Det er bestyrelsens klare vurdering at samarbejdsklimaet i bestyrelsen er blevet væsentlig forbedret. 

Referater fra møderne lægges ud på vores hjemmeside, hvor der som noget nyt nu er en opdateret 

kalender for aktiviteter de kommende 4 måneder. I 2018 har der været tilknyttet omkring 200 aktive 

frivillige til Netværksgruppen medens omfanget af brugere (voksne og børn) skønnes at være 

omkring de 350 – det kan nævnes at der i forbindelse med turen til BONBON land var hele 325 

børn og voksne som deltagere i arrangementet. Selv om flygtningetallet tildelt Gentofte kommune 

er faldet drastisk er antallet af brugere i huset rimelig konstant med knap 100 besøgende på en 

normal hverdag. Bestyrelsen har lagt stor vægt på et tæt samarbejde både med Gentofte kommune 

(specielt omkring nye drengeprojekter) og Dansk Flygtningehjælp omkring både praktisk 

rådgivning og deltagelse i kurser.  

 

I tilknytning til Dansk Flygtningehjælp kan det også nævnes at vi afholdt et velbesøgt og 

inspirerende møde for vore frivillige med den nye generalsekretær Christian Friis Bach. Da 

Netværkshuset juli 1999 blev overdraget til netværksgruppen af Gentofte kommune planlægger 

bestyrelsen at afholde en 20 års jubilæumsfest før eller efter sommerferieperioden. Økonomi. 

Netværkshuset har i 2018 fået tilskud fra Gentofte kommune dækkende følgende områder: 1. Alle 

omkostninger i forbindelse med leje af vores bygning (også skaderne ved hærværk på dørene) 2. 

Tilskud på 350.000 kr. til driften og aktiviteter i huset 3. Lønomkostninger til Daglig Koordinator 

idet Netværkshuset fra og med 2018 nu er overgået som arbejdsgiver modsat tidligere hvor det var 

kommunen. Efter en vis indkøringsperiode administreres alt om lønudbetalingen af DANLØN 

medens arbejdsskadeforsikringen tegnes af huset ligesom vi som arbejdsgiver udarbejder APV-

rapport.  

 

For 2019 har netværkshuset fået samme økonomisk støtte fra Gentofte kommune som i 2018, 

hvilket gør at vi forventer at kunne fastholde samme niveau på både støtte og sociale aktiviteter i og 

ud af huset. Regnskab 2018 og budget for 2019 er vedlagt. I 2018 har vi modtaget donationer fra 

flere sider, hvilket vi takker meget for. Det gælder Trygfonden på 92.000 kr., K + P Bangs Fond på 

62.500 kr., Ordrup sognegård på 15.000 kr., samt flere andre gaver på i alt 17.000 kr. Pengene fra 

Trygfonden er brugt til vores store cykelprojekt, hvor vi stiller cykler til rådighed for flygtninge. 

Herudover har pengene også bidraget til at medfinansiere sommerturen samt flere større 

endagsaktiviteter specielt rettet til børnefamilierne. Fra og med 2019 bliver Madklubben HE-22 en 

afdeling under Netværkshuset med et eget budget på 25.000 kr. særskilt bevilget af kommunen. 

Flere frivillige i Madklubben er også frivillige i Netværkshuset.  

 

Årets gang i Netværkshuset. Det centrale for det frivillige arbejde i netværkshuset er at støtte vore 

mange flygtninge med deres integration i Danmark. Det gælder på det helt praktiske område med at 

bo i Danmark, sprogtræning, hjælp til uddannelse, jobsøgning og arbejde på arbejdsmarkedet, 



boligforhold samt også i stigende grad rådgivning omkring deres private økonomi, der ofte er uhyre 

stram. Medens det tidligere var lektiehjælp og hjælp til praktiske ting, der var i fokus er det nu i 

langt højere grad hjælp til jobsøgning og uddannelse samt økonomisk rådgivning, der er efterspurgt 

af flygtningene. En stor støtte til dette arbejde er at medarbejdere fra Jobcenter, 

Integrationsafdelingen og Ydelsesafdelingen i Gentofte kommune hver tirsdag og torsdag kommer i 

huset og hvor de står til rådighed for flygtningene med en lang række spørgsmål. Hertil kommer så 

en lang række sociale tilbud både i huset og ud af huset. Af faste ting kan kort nævnes Jule- og 

fastelavnsfesten, fisketurene, BON-BONland og Legeland, Sommerturen, Bakken, 3 forestillinger i 

Bellevue teater (bl.a.Folk og Røvere i Kardemomme by). Mange flere ting kunne nævnes. I forhold 

til tidligere har vi i 2018 i ferieperioderne øget åbningstiderne i huset kombineret med flere 

aktiviteter, idet det er vores erfaring at netop ferieperioderne kan være problematiske for 

flygtningebørnene. Flere aktiviteter vil i 2019 i samarbejde med Gentofte kommune blive tilbudt i 

specielt sommerperioden. I 2018 er der også kommet flere nye aktiviteter til i netværkshuset: 1. 

Engelsk for begyndere og let-øvede hver mandag 2. Søndagsmaddage (3 flygtningefamilier og 3 

frivillige familier) 3. Unge gruppemøde (16-30 år) første torsdag i hver måned – både flygtninge og 

danske unge 4. Første fredag i hver måned fællesspisning og senere brugermøde med diskussion af 

ønsker fra flygtningene omkring hvad de kunne ønske af støtte på forskellige områder fra os eller 

kommunen, men også hvad de selv kan bidrage med (fx rengøring i huset)  

Med stor hjælp fra frivillige bliver der på de første 4 hverdage hentet gratis frugt, grøntsager og 

brød fra flere lokale butikker, som efterfølgende dels bliver brugt til madlavning i huset og hvor 

også brugerne efterfølgende kan tage det resterende med hjem til eget brug. Mange af vores løbende 

aktiviteter (fx Tøj-biksen, Startbiksen, Tale dansk gruppen, Strikkeklubben, Ældreklubben og 

Svømmeklubben med flere) løses i selvstyrende grupper uden at vi fra bestyrelsen eller 

koordinatoren behøver at blande sig. Stor tak til alle dem der hjælper og selv tager ansvar i vore 

mange grupper. Bestyrelsen vil afslutningsvis gerne takke alle de frivillige som på en masse 

områder har medvirket til at Netværkshuset igen i år har kunnet fungere på bedste måde 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 

 


