Bestyrelsesmøde 01-02-2022
Deltagere:

Lise, Ellen Margrethe, Jens, Hubert, Zara, Gerd, Melia, Myssoun, Karen
Ahmad (delvist per telefon)
1. Orientering om Blooming Room kursus
Projektleder Line fra Blooming Room orienterede via Zoom om det forestående kursus, der skal
forløbe 2 gange om ugen i 13 uger fra kl. 17-19.
Kurset er for kvinder og består af 4 forskellige aktiviteter:
• yoga/mindfulness
• samtale-café, med sigte på selvudvikling
• kunst/kultur, ofte sammen med lokale aktører og arrangementer uden for NVH
• medskaber/samfund, med sigte på rettigheder og muligheder gennem møde med
institutioner og virksomheder
Der er maksimalt 12 deltagere på kurset, inklusive de frivillige, der driver kurset. Hovedparten af
kvinderne er brugere af Netværkshuset. Der tilstræbes et fælles kursusforløb for alle deltagerne,
således at kvinderne kommer tæt på hinanden og får styrket deres netværk.
Kurset har hidtil været holdt i det store rum i kælderen tirsdag og torsdag. Dette kolliderer med
cykelmandens ønske om at kunne bruge rummet mandag og torsdag. Det er kun yoga, der kræver
det store rum. Det blev derfor aftalt, at yoga afholdes om tirsdagen og at torsdagsaktiviteterne
holdes i et andet rum. Det vurderes umiddelbart, at ”unge-rummet” vil være velegnet. Line vil bese
lokalet, næste gang hun kommer på Netværkshuset. Endvidere vil hun fremsende en oversigt over,
hvilke torsdage, der vil blive brug for rummet, således at Blooming Room aktiviteterne ikke
kolliderer med den forestående istandsættelses-indsats.
2. Opfølgning på seneste referat
Som led i overdragelsen af lederskabet til nye kræfter har der været afholdt MUS- og APV-samtale
med Melia. Handleplanen for APV omfatter dels behov for en bedre kontorstol dels den dårlige
ventilation i kontoret. Som en mulig løsning blev det besluttet, at indretningen af det tidligere tøjrum skulle tilgodese en god kontorplads. Det blev også besluttet at få foretaget en grundig
oprydning af kontoret. Til at varetage disse opgaver blev der nedsat et kontor-udvalg bestående af
Melia, Hubert og Ellen Margrethe. Arbejdet vil dog først gå i gang, når ”unge-rummet” er færdigt.
Overdragelsen af lederskabet omfatter endnu et møde, hvor Lise bl.a. vil gennemgå årshjulet
sammen med Jens og Zara.
Indretningen af ”ungerummet” er nu begunstiget af i alt 20.000 kr. Lions Club har doneret 5000 kr.
og Rotary Skovshoved har bevilget 15.000 kr. Sidstnævnte donation er dog ikke dokumenteret
skriftligt. Lise kontakter Arne M. herom. De 13. 000 kr. er allerede brugt til indkøb af stort fjernsyn
samt træ, af hvilket Ahmad og Hubert vil lave bænke. Det resterende beløb vil bl.a. blive brugt til
puder, gardiner, maling.
Ahmad regner med at få tid til at lave bænkene i de sidste weekender i februar.
Det er fortsat meningen, at rummet skal kunne anvendes til motion. Bortset fra en enkelt
motionscykel vil de nuværende motionsredskaber/maskiner blive bibeholdt.

Klaveret i lektiecaféen er nu blevet stemt (næsten – der forestår endnu et besøg af
klaverstemmeren). Det vurderes at være OK til husbehov. Klaveret i kælderen er ikke noget værd
og vi vil prøve at finde et brugt klaver til dette rum, hvor vi kan have glæde af det i mange
sammenhænge. Der siges at være mange brugte klaverer til salg i den Blå Avis.
Der er nu indkøbt 40 højskolesangbøger. De skal have NVH stempel og låses inde i skabet under
trappen. Det er vigtigt, at der i forbindelse med brugen af disse, altid er én, der er ansvarlig for at
samle de uddelte bøger ind igen.
Melia har forgæves søgt at få kontakt til det firma, der havde henvendt sig vedrørende CSR indsats
i samarbejde med Netværkshuset.
Jeanne har meldt sig som nyt medlem til Integrationsrådet, således at Netværkshuset nu er
repræsenteret ved Ellen Margrethe og Jeanne.
Melia har fået synliggjort Startbiksen på hjemmesiden, men mangler dog fortsat lidt billeder. Jens
har indsendt artikel om Startbiksens behov for møbler til Villabyerne.
For at fremhæve de aktuelle nyheder på Hjemmesiden og ikke pålægge Melia yderligere arbejde,
blev det besluttet, at det vil være OK at slette de nyheder, der ikke længere er aktuelle
3. Årsmødet d. 8. marts
Gerd har reserveret stort lokale i Byen Hus (Byens Scene 200 m2). Lokalet er gratis.
Vi vil ligesom sidste gang medbringe kage, kaffe/te til stedet.
Vi er foreløbig bekendt med at 3 måske 4 nye vil stille op til bestyrelsen, hvilket er meget
glædeligt.
Lise vil lave udkast til beretning og spørge Karin Rasch om hun vil være ordstyrer.
Jens vil spørge blandt de frivillige, hvem der vil være stemmetællere.
Karen vil skrive referat og lave stemmesedler. Der kan maksimalt skrives 4 navne på hver
stemmeseddel.
For at sikre, at kun betalende medlemmer afgiver stemme, vil Jens på bruttoliste over samtlige
medlemmer notere hvem, der har betalt.
Denne liste vil blive brugt i forbindelse med uddeling af stemmeseddel ved indgangen.
Vi vil muligvis få brug for to lister for at undgå kødannelse.
Medlemmer, der ikke har betalt kan få lov at gøre det på stedet – med kontanter eller mobilepay.
Lise vil endnu engang erindre herom ved udsendelse af agenda og i denne forbindelse anføre både
mobilepay nummer og kontonummer.
Der er pt. 36 medlemmer, der har betalt.
4. Aktiviteter i de kommende måneder
Der holdes fastelavn søndag d. 27.02 fra kl. 10-13. Hubert køber 2 tønder og 2 køller. Myssoun
sørger for slikposer og fastelavnsboller. Karen laver opslag til døren.

Vi vil også gerne have et børnearrangement i skolernes vinterferie (uge 7). Vi vil spørge de frivillige
på mødet d. 8.02 om idéer og lyst til at medvirke.
Zara annoncerede afholdelse af Nowrus fest lørdag d. 26. marts. Cykelsmeden har ønsket at holde
et Nowrus arrangement d. 19 for en anden kreds. Bestyrelsen besluttede, at der kun skal være én
Nowrus fest (d. 26.03), som skal være åben for alle netværkshusets brugere og deres nærmeste
familie. Det er Netværkshusets arrangement og det er Netværkshuset, der laver mad. Hubert,
Ellen Margrethe og Zara vil forklare cykelsmeden denne beslutning. Festkomitéen vil bl.a. være
Zara og Ellen Margrethe, som vil prøve at få andre frivillige og brugere med. Der vil ikke blive søgt
om penge til arrangementet, da vores økonomi pt er meget god. Der blev bevilget et budget på
2500 kr. og der vil blive opkrævet 10 kr. per voksen som betaling for at deltage. Der skal laves
opslag på hjemmesiden nu.
Vi ved fortsat ikke, hvilke konsekvenser de nye fiskekvoter har for vore fisketure. Ellen Margrethe
vil prøve at undersøge det. Der er brug for en afløser for Arne til organisering af fisketure. Kaveh
har meldt sig, men der bør være to, der tager sig af det. Vi vil forhøre os på frivillige mødet d. 8.02.
5. Nyt fra tovholderne
Kontaktperson gruppen vil gerne fast kunne råde over et rum 2 timer om ugen, hvor de kan mødes
og snakke med frivillige om at være kontaktperson. Det blev vurderet, at det første kontor
(”Nausads rum”) kunne være en god mulighed – dog bare ikke om torsdagen. Der blev dog også
udtrykt bekymring for om en sådan aftale kunne være uhensigtsmæssig m.h.t. at udnytte pladsen
optimalt. Melia vil drøfte mulighederne med Ebbe og lave et skilt til at sætte på døren.
Det forlyder, at Arne har skrevet en artikel til Villabyerne om behovet for nye kontaktpersoner til
de afghanske flygtninge.
Det næste første fredag arrangement bliver fredag d. 4.02. Maden bliver somalisk og Myssoun er
lykkes med at få tilsagn fra en helt ny somalisk bruger om at medvirke.
Kvindegruppen har fået tilbud om undervisning i musik af en mandlig musiker.
6 Nyt fra Bestyrelsen
Intet supplerende.
7. Nyt fra Melia
Der holdes Fællesmøde for frivillige d. 8.02.
Skemaet over de enkeltes input til interesseområder vil blive drøftet og hver enkelt vil blive bedt
om tilsagn vedr. deling af deres kontakt-informationer.
Matthias vil give en orientering om pas-regler, som er et af hans ekspertise-områder.
Det er ambitionen fremover, at disse fællesmøder både skal rumme mulighed for generel snak og
et fagligt input.

8. Økonomi
Vi har i januar fået alle vore penge fra kommunen, så vi har både et betragteligt overskud (ca.
348.000 kr.) og stor likviditet (ca. 843.000 kr).
Vi har brugt 22.600 kr. på husets vedligehold. I dette beløb er indeholdt udgifter til bl.a.
tørretumbler, nye affaldsspande og sangbøger (9000 kr).
2 af de 6 affaldscontainere, der er bestilt, er kommet. Det er de 2, der skal stå i køkkenet. De
resterende 4 (til ikke fordærvbart materiale) skal stå i gangen.
Melia har bestilt piktogrammer, der skal sikre den korrekte brug af containerne.
9. Evt.
Cykelsmeden ønsker, at så få som muligt har adgang til den store kælder. Det er kun den røde
nøgle, der giver adgang til dette lokale og denne nøgle burde være forbeholdt Bestyrelsens
medlemmer.
Men der er fortsat enkelte nøgler, som endnu ikke er kommet tilbage, selv om de er blevet krævet
returneret. Melia vil gøre en fornyet indsats. Der blev rejst tvivl om, hvorvidt det kun er rød nøgle,
der dur til cykelrummet og det blev aftalt at afprøve de øvrige nøgler.
Næste møde: tirsdag d. 1. marts kl. 18.30
Aktioner:
• Fremvisning af ”ungerummet” til Line fra Blooming Room projektet (Melia)
• Planlægning vedr. kontor på længere sig (Kontorudvalgs-gruppen: Melia, Hubert, Ellen
Margrethe)
• Overdragelsesmøde (Lise indkalder Jens og Zara)
• Skriftlig dokumentation for donationen fra Rotary Skovshoved (Lise kontakter Arne)
• Sangbøger stemples og låses inde (Melia)
• Årsberetning (Lise)
• Sikre ordstyrer (Lise spørger Karin Rasch)
• Sikre stemmetællere (Jens spørger blandt frivillige)
• Stemmesedler (Karen)
• Lister over medlemmer, der har betalt) (Melia/Jens)
• Referat fra årsmødet (Karen)
• Kaffe/te/ kage til årsmødet (Myssoun organiserer)
• Indkøb af 2 fastelavnstønder og 2 køller (kroner?) (Hubert)
• Slikposer og fastelavnsboller (Myssoun organiserer)
• Opslag om fastelavn (Karen)
• Planlægning af Nowrus fest og opslag (Zara, Ellen Margrethe, (Ahmad?))
• Konsekvenser for fisketure af nye fiskekvoter (Ellen Margrethe)
• Fastlæggelse af mødetid for kontaktpersoner og opsætning af skilt på dør (Melia kontakter
Ebbe)

•
•

Hvervning af frivillige på mødet d. 8.02 til børneaktivitet i uge 7, til fisketure, til
kvindesvømning (Melia)
Fornyet indsats på at inddrive nøgler (Melia)

