Bestyrelsesmøde 09-11-2021

Deltagere: Lise, Jens, Hubert, Myssoun, Gerd, Melia, Ahmad, Zara, Karen
Fraværende: Gity
1. Samarbejde i Netværkshuset (Anne Cathrine fra DRC deltog i dette punkt)
Lise indledte med at understrege betydningen af et godt samarbejdsklima i Netværkshuset. For at
kunne leve op til Netværkshusets mål, er det helt afgørende, at vi alle har tillid til hinanden og er
åbne og respektfulde.
Der har været eksempler, der ikke er i overensstemmelse med disse ambitioner, og der var derfor
konstateret et behov for en diskussion af, hvad vi kan gøre for bedre at leve op til disse.
For at gøre diskussionen konkret havde Lise udarbejdet et forslag til et sæt retningslinjer.
De foreslåede retningslinjer beskriver meget direkte hvilken adfærd, der ikke kan accepteres, med
sigte på, at Bestyrelsen i sådanne situationer skal involveres.
Der var stor enighed om, at de foreslåede regler var retvisende for, hvad der er god adfærd.
Men det blev diskuteret om formuleringerne var lidt for skarpe og om der var overhovedet var
brug for at have sådanne generelle regler på skrift. Der blev også snakket om, hvordan man kunne
sikre at reglerne blev forstået og dermed mulige at bruge rent praktisk.
Konklusionen på diskussionen blev, at vi skulle inddrage brugerne i processen, dels for at sikre
mere accept for eventuel indførelse af regler dels for at sikre den korrekte formulering på de
mange sprog sådanne regler skulle oversættes til. En arbejdsgruppe bestående af i første omgang
Ellen Margrethe og Melia, vil arbejde på at få arrangeret et sådant brugermøde.
Der blev også snakket om sanktionsmuligheder i situationer med uacceptabel adfærd. Der var
enighed om, at Bestyrelsen som det første skal involveres, dog ikke nødvendigvis hele Bestyrelsen.
Anne Cathrine nævnte at DRC i sådanne situationer har mulighed for enten at hjælpe med
individuelle samtaler eller konfliktmægling. DRC vil også kunne bistå med cases/dilemmaer, som
bl.a. vil kunne være nyttige i forbindelse med ovenfor omtalte brugermøde.
Brug af tegninger/piktogrammer blev nævnt som et godt værktøj til at styrke kommunikationen i
miljøer, hvor mennesker med forskellige sproglige baggrunde færdes. Ahmad og Melia vil gå
videre med, hvordan vi med fordel kan bruge dette i Netværkshuset. De vil også vende, om der
eventuelt er nogle af informationerne på hjemmesiden, der bør skrives på flere sprog.
2. Aktuelle problemer vedr. samvær og samarbejde
Drøftelse af konkret sag omhandlende grænseoverskridende adfærd.
3. Prioritering af Melias opgaver
Melia har pt mange kasketter på og flere opgaver end hun har tid til. Der er derfor behov for at
prioritere, hvordan hun skal bruge tiden.
Som frivillige-koordinator er Melias hovedopgave at sikre at de frivillige bliver brugt på den rigtige
måde, d.v.s. hvor behovet er størst og med hensyntagen til forudsætninger og interesser. Som det
er i dag bruger Melia så meget tid på rådgivning, at hun ikke har tilstrækkelig tid til at arbejde med

at matche frivillige og brugere. For at ændre på dette blev det besluttet, at Melia fremover kun
skal hjælpe med rådgivning om onsdagen fra 12-16, hvor det fremover vil være muligt for brugere
at få rådgivningshjælp af Ellen Margrethe og Melia – forudsat der er bestilt tid.
I den almindelige åbningstid vil Melia fremover primært være engageret med at styre ”flowet” af
frivillige og brugere, så flest muligt får hjælp og bliver brugt på den rette måde. Hun vil for at
varetage denne opgave bedst muligt placere sig ved bord ved indgangsdøren, hvor hun i disse
corona-tider samtidig kan stå for registrering og tjek af Coronapas.
For yderligere at mindske presset på Melia skal vi fremover være bedre til at håndhæve de
gældende åbningstider. Det skal derfor ikke være muligt at komme på Netværkshuset før kl. 16,
medmindre man har en aftale eller en opgave at varetage.
Endelig blev det også vedtaget, at de forskellige aktivitets-grupper udover dialogen med Melia skal
være forankret i Bestyrelsen ved, at hver enkelt tovholder har en kontaktperson i bestyrelsen. De
aktuelle grupper har følgende kontaktpersoner i Bestyrelsen:
Vandre-gruppen: Jens
Unge-gruppen: Ahmad
Kvinde-gruppen: Zara
1. fredag gruppen: Myssoun
Tovholderne kan via kontaktpersonen få forelagt bl.a. planer og budget-ønsker for Bestyrelsen.
4. Kommende arrangementer og julelukning
D. 3. december er der 1. fredag arrangement. Myssoun har allerede flere kvinder, der gerne vil
lave mad. Melia bliver Bestyrelsens repræsentant.
Der er planlagt jule-arrangement lørdag d. 18. december. Der er masser af jule-aktiviteter på
Frilandsmuseet og vi besluttede at prøve at holde vores julearrangement der. Det skal foregå på
en måde, så vi alle samles et bestemt sted til et bestemt tidspunkt, hvor der vil være julegaveuddeling (af julemand) og servering af noget at spise og noget varmt at drikke. Lise vil tage kontakt
til Frilandsmuseet og høre om de praktiske muligheder.
Arrangementet tænkes at starte kl. 10, hvor Frilandsmuseet åbner. Det var vurderingen, at
familierne selv ville kunne finde til frilandsmuseet.
5. Gennemgang af hygiejnestandarden
En hygiejnekonsulent har gennemgået hygiejnestandarden på Netværkshuset og skrevet en
rapport herom. Lise og Hubert vil gennemgå rapporten og vurdere, hvad der bør gøres.
6. Nyt fra Bestyrelsen
Der skal snart laves budget for næste år og skrives §18 ansøgning. Lise og Jens tager fat inden
længe.
Nyt kuponsystem til husets Wi-Fi vurderes at være svært for brugerne. Men det skal drøftes hvad
der er mest hensigtsmæssig i forhold til IT-sikkerhed. Melia vil tage det op med Davinder.
For at styrke samspillet mellem frivillige blev det besluttet fra januar at holde frivillige møder en
gang om måneden, d. 2. tirsdag i måneden. Jeanne har udtalt interesse herfor. Melia kontakter
hende herom.

7. Nyt fra Melia
Melia og Ellen Margrethe har deltaget i Integrationstræf, et heldagsarrangement i Kolding. Det
havde været meget spændende – i særdeleshed et foredrag af en afghansk psykolog, der talte om
traumer og afmagt. Slides fra foredraget vil blive rundsendt.
En gruppe antropologistuderende vil være i huset de næste 3 uger. De har bl.a. tilbudt at facilitere
et brugermøde og gennemføre en spørgeskemaundersøgelse.
En ny frivillig Matthias, der har arbejdet i DRC og nu er sagsbehandler i Gladsaxe Kommune, vil
komme og bistå med rådgivningen om torsdagen.
8. Økonomi
På grund af kassererens rejseaktivitet var regnskabet opgjort per 24.10. På det tidspunkt var
likviditeten på 468.000 kr. Det har ikke ændret sig meget, så der er fortsat en solid base at operere
fra. Forestående større udgifter er indretning af det nye ungerum (tidligere fitness rummet).
Bestyrelsen støtter denne aktivitet og Ahmad går videre med Jens vedr. budgettet.
Det ser ud til at vi vil kunne dokumentere at vi har brugt ca. 58.000 kr. i cykelværkstedet i år og
dermed formentlig vil kunne få dette beløb fra Tryg Fonden.
10. Evt.
Afskedsmiddag med Erik Brysting er fastlagt til d. 20.11 kl. 17. Deltagerne medbringer hver en ret.
Der er foreløbigt aftalt følgende menu:
Græsk mad (Melia)
Gryde (Zara)
Tabouleh, Auberginesalat (Myssoun)
Kyllinge-frikadeller (Karen)
Æble-trifli (Lise)
Der vil være julelukket i Netværkshuset fra 20.12 – 03.01.
Ellen Margrethe holder ferie: 27.11 – 6.12
Lise holder ferie: 13.12- 17.12
Myssoun holder ferie: Uge 47 og uge 50

Aktioner:
• Brugermøde med sigte på diskussion af retningslinjer for adfærd (Ellen Margrethe, Melia)
• Brug af tegninger/piktogrammer (Ahmad, Melia)
• Kontakte Frilandsmuseet vedr. jule-arrangement (Lise)
• Gennemgang af rapporten om hygiejne-standard (Lise, Hubert)
• Kontakte Davinder angående WIFI (Melia)
• Kontakte Jeanne vedr. arrangement af frivilligemøder en gang om måneden (Melia)
• Budget for indretning af unge-rummet (Ahmad, Jens)
• §18 ansøgning (Lise, Jens)

