Bestyrelsesmøde 07-12-2021

Deltagere: Lise, Ellen Margrethe, Jens, Hubert, Myssoun, Melia, Ahmad, Zara, Karen, Gerd (per
telefon)
Fraværende: Gity
1. Integrationsrådet: Orientering og drøftelse af arbejdet (Birgit Jensen deltog i dette punkt)
Integrationsrådets indsats for at fremme integrationen har i det forløbne år manglet konkrete
tiltag. Rådet mødes 2 timer hver tredje måned, og det vurderes at den sparsomme tid ikke bruges
effektivt nok. Der er for meget orientering og for mange forskellige emner på agendaen. Det er
også et problem, at flere af de valgte repræsentanter for flygtninge ikke deltager. Der synes at
være behov for en mere fokuseret indsats med sigte på konkrete anbefalinger til
Kommunalbestyrelsen. Det blev dog også nævnt, at Rådet tidligere har ydet betydelige bidrag til
fremme af integrationen.
2. Siden sidst. Opfølgning på aktioner
Samarbejdsklima:
Det blev konkluderet, at samarbejdsklimaet på Netværkshuset er blevet væsentligt bedre og at der
lige nu ikke er behov for at afholde et brugermøde til drøftelse af, hvordan dette kan forbedres.
Det vurderes dog fortsat at være et emne, som vil kunne indgå som ét blandt flere punkter på et
kommende brugermøde i det nye år.
Tegninger/piktogrammer:
Brugen af visuel kommunikation er fortsat interessant og Ahmad vil undersøge mulighederne for
at købe forskellige materiale, f.eks. plancher med landenes flag.
Hygiejne-standarden:
Lise, Hubert, Myssoun og Beine har gennemgået hygiejne-standard rapporten. Udover småting
(bedre afspritning af overflader, fjernelse af stof-håndklæder, opvask ved max. temperatur) er der
behov for at gøre noget ved vaskemaskinen og tørretumbleren. Tørretumbleren fungerer ikke og
skal smides ud. Hubert sørger for indkøb af ny tumbler (7-8.000 kr.) For vaskemaskinen vurderes
nyanskaffelse ikke at være nødvendigt i første omgang.
Endvidere er der brug for nye spande til affald. Lise vil kontakte Kommunen vedr. krav i
forbindelse med affaldssortering. Det vurderes umiddelbart, at der er brug for 2 spande oppe og
nede (i alt 4 spande). Hubert anbefaler en stor (60 l) spand på hjul (pris ca. 1200 kr.) og påtager sig
indkøbet.
Koder til computere:
Der skal ikke benyttes koder på computerne i computerrummet. Brugen af koderne fungerer
nogenlunde gnidningsfrit.

Frivillige-møder:
Jeanne vil godt stå for tilrettelæggelsen af frivillige-møder. Det første skal finde sted den anden
tirsdag i januar. Melia snakker med Jeanne om indkaldelsen.
Indretning af unge-rummet:
Vi vil prøve at skaffe finansiering til indretning af rummet fra Lions Club. Der er ansøgningsfrist d.
19.12 og mulighed for at kunne få i størrelsesordenen 10-20.000 kr. Der er størst chance for at få
penge, hvis udgiften muliggør gennemførelse af et projekt med et konkret formål. Lise vil skrive
projektoplægget og fremsende det til Jens, som vil tilføje de konkrete beløb, der søges om, og
indsende ansøgningen.
Der er også taget skridt til en renovering af billard-rummet. Det blev besluttet, at der fremover
skal være lås på skabet til billard-køer.
§18 ansøgning:
Ansøgningen er sendt ind og modtagelsen heraf er bekræftet.
Ansøgning til Tryg Fonden skal indsendes senest d. 1.03.
3. Møde for tovholdere angående lokalefordeling, istandsættelse
For også at give de andre aktivitets-grupper mulighed for lokaler, indretning m.m. blev det
besluttet at indkalde tovholderne til et møde om dette emne. Det er tanken, at de enkelte
tovholdere forud for mødet skal have drøftet behovet og ønskerne med deres gruppe. Jens vil
indkalde tovholderne til et sådant møde.
Vi har i øjeblikket følgende aktivitets-grupper:
• Kvindegruppe (Zara)
• Første fredags-gruppe (Myssoun)
• Gå-turs-gruppe (Pia)
• Unge gruppe (Ahmad)
• Frivillige-gruppe (Jeanne)
• Kontaktperson-gruppe (Birgit, Ebbe, Hubert?)
• Musikcafé gruppe (Anna)
4. Nyt fra Melia
Vi har fået tilbudt gratis billetter til Bellevue Teatret: ca. 50 billetter til Folk og Røvere i
Kardemomme by d. 29.12 og ca. 50 billetter til en koncert for voksne d. 14.12 kl. 15.00.
Koncerten og teaterforestillingen kræver tilmelding med telefonnummer og mail.
Anna har tilbudt at holde musikcafé en gang om måneden. Hun vil meget gerne have stemt og
repareret (1 tangent mangler) klaveret i stuen. Bestyrelsen vil gerne bekoste dette, men vil bede
Anna selv sørge for at hyre en klaverstemmer.
Lise vil prøve at skaffe nogle sponsorerede højskolesangbøger.
Musik-caféen vil formentlig lægges sidste tirsdag i måneden.

Det har længe været et ønske fra flere frivillige at blive klædt bedre på til at hjælpe med
hverdagsrådgivningen. Torsdag d. 9 december kl. 14.00 er der møde om netop dette emne. Ellen
Margrethe og Melia, der pt trækker det store læs, vil lære fra sig, og vi vil drøfte, hvordan vi kan
blive bedre til at erfaringsudveksle.
5. Nyt fra Bestyrelsen
Lise holder ferie fra 13.12 – 18.12
6. Det kommende nyhedsbrev og årsmøde
Vi besluttede at fastsætte årsmødet til tirsdag d. 8. marts – med forbehold for mulig aflysning.
Orienteringen om mulighederne for opstilling til Bestyrelsen vil vi udskyde til januar nyhedsbrevet.
Det blev foreslået til den tid at holde et infomøde, hvor vi orienterer om hvad det vil sige at være
medlem af Bestyrelsen.
7. Økonomi
Regnskab 2021:
Vi har fortsat en pæn likviditet – nu på næsten 440.000 og et underskud på godt 190.000 kr.
Underskuddet skyldes fortsat den forsinkede indbetaling af løn til Melia fra Kommunen. Det
budgetterede underskud er reduceret fra 279.000 kr. til 195.000 kr., beroende på bl.a. tilskud fra
DRC (til mad) og Kommunen (til værnemidler). Endvidere regner vi med også inden jul at kunne få
75.000 kr. fra Trygfonden, svarende til vores udgifter i cykelværkstedet i år.
Der er nu i alt 71 personer, der har betalt kontingent i år. Desværre er der fortsat 6 personer, der
deltog i afstemningen ved årsmødet, der ikke har betalt.
Dyssegaard Menighed har givet en flot donation på 4000 kr.
Budget 2022:
Det er i budgettet antaget, at
• det kommunale tilskud er uændret
• løn-tilskud betales fra årets start
• bidraget fra Trygfonden modsvarer cykeludgifter
• der er 90 betalende medlemmer (kontingent 100 kr)
• rengøringsudgiften stiger lidt til 90.000 kr
• der afholdes svømning for kvinder (15.000 kr)
Stigningen i Melias løn er endnu ikke fastsat. Lise, Jens og Karen fastsætter denne på baggrund af
input fra Kommunen og Melias fagforening.
Vi har hårdt brug for 2 nye døre – svarende til en udgift på ca. 60.000 kr. Vores likviditet taget i
betragtning finder vi det mest rimeligt selv at bekoste denne udgift.

8. Kommende aktiviteter
Tilslutningen til det foreslåede julearrangement på Frilandsmuseet er meget ringe. Vi besluttede
derfor i stedet at holde arrangementet på Netværkshuset – udenfor. Der vil blive uddelt julegaver
til børnene og serveret æbleskiver, gløgg og saft – i tidsrummet fra kl. 10 - 13. Forskellige forslag til
hvordan vi kan sikre god afstand blev nævnt.
Lise og Karen køber de resterende julegaver
Melia og Ahmad køber æbleskiver (ca. 250)/drikkelse og skaffer en julemand (Ellen Margrethe
køber nyt skæg).
På selve dagen deltager Lise, Ellen Margrethe, Melia, Zara, Karen
Beslutningen om en Nytårskur for frivillige skubber vi til det nye år. Det samme gælder
invitationen til den afgående og nye borgmester.
9. Evt.
Intet

Aktioner:
• Indkøb af tørretumbler (Hubert)
• Undersøgelse af krav vedr. affaldssortering (Lise)
• Indkøb af spande til affald (Hubert)
• Indkaldelse til frivillige-møde den anden tirsdag i januar (Melia)
• Ansøgning til Lions Club om penge til unge -rum (Lise, Ahmad, Jens)
• Indkaldelse til tovholdermøde (Jens)
• Kontakte Morten vedr. uddeling af billetter til Folk og Røvere i Kardemomme by (Melia)
• Anmode Anna om at hyre en klaverstemmer (Melia)
• Skaffe højskolesangbøger (Lise)
• Køb af julegaver (Lise, Karen)
• Køb af æbleskiver), gløgg, saftevand (Melia, Ahmad)
• Anskaffelse af julemand (Melia, Ahmad)

