Bestyrelsesmøde 13-01-2022
Deltagere: Lise, Ellen Margrethe, Jens, Ahmad, Hubert, Zara, Gerd
Via telefon: Melia og Karen
Fraværende: Myssoun, Gity,
1. Økonomi
Årsregnskabet endte med et underskud på 135.000 kr., hvilket er bedre end forventet.
Likviditeten er på 495,000 kr. og økonomien må siges at være god.
Der var enighed om, at årsregnskabet var meget flot arbejde.
Vores §18 ansøgning er bevilget og dermed pengene til endnu et års drift af Netværkshuset.
2. Fortsat nedlukning eller åbning af Netværkshuset
Der var stor opbakning til at genåbne Netværkshuset mandag d. 17.
Det kommer dog til at knibe med ressourcerne i de første par uger, specielt om torsdagen – og
specielt til vejledning. Det blev derfor foreslået, at vi fortsætter med at opfordre brugere, der har
brug for hjælp til at bestille tid. Lise kunne endvidere fortælle, at Anne Cathrine fra Dansk
Flygtningehjælp vil prøve at skaffe os nogle vejledere og kontaktpersoner, som vi jo også har
mangel på.
Bemandingsplanen vil for de førstkommende uger se ud som følger:
Mandag: Jens, Zara
Tirsdag: Gerd
Onsdag: Ellen Margrethe
Torsdag: (Lise)
Der er en del frivillige, der plejer at komme fast om torsdagen, og der er derfor tiltro til, at det
også kan fungere at holde åbent denne dag. (Jens har efter mødet meddelt, at han vil have
mulighed for at komme både mandag og torsdag i de førstkommende uger, hvis der er behov for
det)
Vi vil opretholde de restriktioner vi kender fra tidligere d.v.s. krav om Corona pas, brug af
mundbind samt efterlevelse af afstandskravene som defineret ud fra max. antal personer per rum.
Det blev drøftet om brugen af selv-test på Netværkshuset kunne indgå i beredskabet. Dette blev
dog afvist på baggrund af testenes usikkerhed samt ønsket om enkle procedurer.
Melia vil sørge for at slå meldingen om genåbning op på facebook. Hun vil også lave opslag til
døren, som Ellen Margrethe vil slå op fredag. Lise vil orientere de frivillige gennem et nyhedsbrev.
3. Årsmøde
Hubert, Ahmad og Myssoun er ikke på valg og fortsætter i Bestyrelsen
Ellen Margrethe og Jens er på valg og genopstiller.
Lise og Karen stopper.
De 3 suppleanter, Gerd, Zara, Githy, er på valg. Zara genopstiller.

Alt i alt har vi 4 ledige pladser i Bestyrelsen.
Heldigvis har vi allerede tilkendegivelser fra 2, der gerne vil stille op og gode forhåbninger om, at
der kan findes flere.
Årsmødet er fastsat til tirsdag d. 8. marts kl. 19 og for nuværende anser vi det for sandsynligt, at vi
kan gennemføre mødet denne dag. Vi ønsker dog at afholde mødet et sted med god plads. Gerd
påtog sig at undersøge mulighederne i Byens Hus og på Hovedbiblioteket.
Lise ønsker at holde et møde med et par stykker af dem, der fortsætter i Bestyrelsen, med henblik
på at sikre en god overdragelse af ansvaret til den nye bestyrelse. Jens vil gerne deltage.
4. Opfølgning på aktioner
Da vores brug af tørretumbler er begrænset, vil Hubert gerne kigge på mulighederne for at
erhverve en nyere brugt maskine. Han fik støtte til dette og regner med at finde en løsning i løbet
af den kommende uge.
2 affaldscontainere (70 cm høje, pedalbetjente og på hjul) er allerede bestilt. Hvis vi skal leve op til
Kommunens affaldssorteringskrav vil vi skulle anskaffe 6 af disse (glas, plast, metal, papir/pap,
restaffald, haveaffald). Med så mange kan det blive et problem at få dem placeret. Vi besluttede at
udskyde beslutningen om flere containere til efter modtagelsen af de første 2 containere.
Renoveringen af unge-gruppe-rummet er endnu ikke påbegyndt. Jens holder møde med
tovholder-gruppen d. 18.01 og vil ved den lejlighed samle ønsker til indretningen af lokalet.
På baggrund af disse vil der blive udarbejdet en plan. Elementer i planen vil være bænke, gardiner,
vægge, projektor, højtalere, lærred m.m.. Jens sendte allerede i december en ansøgning til Lions
Club om støtte til renoveringen.
Forhåbentlig vil flere frivillige have lyst til at medvirke i istandsættelsen af rummet – med udsigt til
lidt hygge i fællesskab og mulighed for medbestemmelse.
Rummet skal ikke kun være for de unge og der bør på et tidspunkt være opslag i rummet, der
viser, hvem der er i rummet hvornår.
Frivillige mødet d. 11.01, der blev et gåtursmøde, forløb rigtig godt og vi vil sigte mod at holde et
møde i februar. Melia taler med Jeanne herom.
Indsatsen på at finde en klaverstemmer bør omfatte, at vi får et par tilbud på opgaven, så vi ikke
kommer til at betale for meget.
Det vil koste ca. 9.500 kr. at erhverve 40 Højskolesangbøger. Vi bør forsøge at få en eller flere
kirkefonde til at bekoste dette køb, f.eks. fra Dyssegaard, Vangede og Jægersborg Kirke. Lise går
videre med dette.
5. Nyt fra Melia og Bestyrelsen

Melia er blevet kontaktet af et firma, der i forbindelse med deres CSR (Corporate Social
Responsibility) indsats ønsker at donere nogle penge til et konkret projekt – gerne et projekt der
vedrører flygtningebørn. Zara vil gerne forfølge denne mulighed i relation til hendes kvindegruppe,
der jo også indbefatter en masse børn. Melia giver Zara de relevante kontaktdata.
Melia har fået mulighed for at udbygge hendes frivillige koordinator uddannelse hos Ingerfair med
et supplerende modul, der fokuserer på hvordan man sikrer generationsskiftet i frivilligeorganisationer. Emnet er relevant, men Bestyrelsen skønnede at der for nærværende mangler
ressourcer til at løfte denne opgave effektivt. Kurset er også temmelig dyrt (6250 kr) og det blev
foreslået at undersøge alternative muligheder for at arbejde med denne problemstilling – f.eks.
hos Dansk Flygtningehjælp eller Center for Frivilligt Arbejde, der ofte udbyder gratis kurser og
giver mulighed for at flere kan deltage samtidigt. Muligheden for at inddrage studerende i
projektet blev også nævnt.
Lise og Karen vil i løbet af den nærmeste fremtid gennemføre den lovpligtige MUS samtale
(Medarbejderudviklingssamtale) med Melia og sørge for at der laves en APV vurdering
(Arbejdspladsvurdering). Frivilligcenter Gentofte har lovet at fremsende de relevante skemaer.
Jens vil, som repræsentant for én, der fortsætter i Bestyrelsen, gerne deltage.
Deltagerne fra tirsdagens gå-turs-møde har fået tilsendt skema med opfordring til at angive
personlige interesseområder. Foreløbig har kun 2 responderet på opfordringen.
6. Nyt fra tovholderne
Der holdes tovholdermøde d. 18.01 og foreløbig har Ebbe, Pia, Myssoun og Zara meldt sig.
Kvindegruppen har holdt endnu et meget succesfuldt arrangement.
1. fredag madklubben holdt middag i december og dette var også meget vellykket. Vi håber, at det
vil lykkes at holde et arrangement i februar.
Gåtursgruppen regner med at starte op i april. I første omgang vil datoer og tidspunkt blive
fastlagt. Herefter vil der blive lavet program.
Det er endnu ikke besluttet hvornår musikgruppen starter. Lise ringer til Anna for at få det
afklaret.
7. Valg til Integrationsrådet
Netværkshuset skal vælge to repræsentanter til Integrationsrådet. Ellen Margrethe, der allerede
er medlem, vil gerne fortsætte, men er også villig til at afgive sin plads, hvis én viser meget stor
interesse. Vi har frem til d.24. februar til at finde vore repræsentanter. Ellen Margrethe vil tage
kontakt til nogle af dem, der formodes at have en interesse i dette arbejde.
8. Evt.
Arne M. har meddelt, at han ikke længere ønsker at have det overordnede ansvar for StartBiksen.
På et møde mellem Arne og de frivillige, der driver Startbiksen, er det blevet besluttet, at Jens
overtager Arnes rolle i denne sammenhæng.

Startbiksen bør have en mere fremtrædende plads på hjemmeside og facebook. Lige nu er det
påtrængende nødvendigt at få formidlet, at vi mangler møbler af alle slags på Startbiksen.
Der synes også at være behov for en vis opdatering af hjemmesiden – eller en ændring, der sikrer,
at de nyeste informationer kommer til at stå øverst.
Fisketure har altid været meget populært. Arne har været den drivende kraft og der er behov for
én, der kan støtte/overtage. På grund af de nye meget restriktive kvoter er det dog usikkert om
denne fornøjelse kan fortsætte - et spørgsmål der bør undersøges.
Hubert orienterede om, at vi har indgået aftale med en ny cykelsmed til cykel-værkstedet. Han
kommer fra Gentofte Cykler og vil arbejde under de samme vilkår som den foregående, d.v.s. have
nøgle og komme på cykelværkstedet, når han har tid. Det vil også fortsat være Hubert, der giver
besked når en cykel er klar til afhentning. De stigende materialeomkostninger har bevirket, at det
nu koster 150 kr. at få en cykel.
Vi har fået oplyst, at der vil komme i alt 17 flygtninge fra Afghanistan til Gentofte Kommune. Tallet
er inklusive børn og kan altså dække over et fåtal af familier. Ebbe skal orienteres idet det må
formodes at der bliver behov for nogle kontaktpersoner.
Lise skal i det førstkommende nyhedsbrev huske at erindre om at det er tid til at betale
årskontingent. Der skal opgives Mobilepay nummer og det skal understreges, at man kun kan
stemme til årsmødet hvis man har betalt kontingentet (eller gør det på stedet).
Næste møde: Tirsdag d. 1.02 kl. 18.30
Aktioner:
• Kommunikation om at Netværkshuset genåbner (Melia, Ellen Margrethe, Lise)
• Reservation af egnet lokale til afholdelse af årsmødet (Gerd)
• Overdragelsesmøde (Lise, Jens)
• Indsamling af ønsker til indretning af ”unge-rummet” (Jens)
• Møde for frivillige i februar (Melia taler med Jeanne)
• Tilbud fra flere klaverstemmere (Melia)
• Søge støtte fra kirkefonde til køb af Højskolesangbøger (Lise)
• Kontakt data vedr. firmas CSR indsats til Zara (Melia)
• Kontakt til Anna vedr. opstart af musikgruppe (Lise)
• Kontakt til mulige kandidater til Integrationsrådet (Ellen Margrethe)
• Synliggørelse af Startbiksen på de elektroniske medier (Melia)
• Synliggørelse af det sidste nye på hjemmesiden (Melia)
• Erindre om kontingentbetaling (Lise i Nyhedsbrevet)

