
  

Bestyrelsesmøde 01-03-2022  

 

Deltagere:  Lise, Ellen Margrethe, Jens, Hubert, Zara, Gerd, Melia, Myssoun, Karen  

Fraværende: Ahmad 

 

1. Opfølgning på seneste referat 

Line fra Blossom projektet har fået fremvist ”unge-rummet” og mener sagtens det kan bruges. Når 

Blossom-gruppen mødes på torsdag vil vi høre, om de eventuelt vil være med til at lave puder til 

rummet. 

 

Der er brug for hurtigt at finde en løsning, der betyder, at printeren ikke befinder sig i et 

opholdsrum. En mulig løsning er at lave kontoret om til lagerrum og at lave en kontorplads til 

Melia i ”multi-rummet” (det tidligere tøjrum). Melia taler med Davinda og Hubert om 

mulighederne.  

 

Sangbøgerne skal låses inde i skabet i hjørnestuen. 

 

Ellen Margrethe har undersøgt mulighederne vedrørende fisketure. Der er afgange fra Nordhavn 

og Helsingør og prisen er på 250-350 kr. Vi plejer at kunne få rabat og at operere med en 

egenbetaling på 100 kr. for voksne. Der vil dog være visse begrænsninger på, hvor meget der må 

fanges, hvilket vi skal huske at orientere om før tilmeldingen. 

 

Der er ikke sket noget vedr. reservering af rum til møder med kontaktpersoner. Vi er i tvivl om, 

hvor aktuelt det er. 

 

2. Årsmødet d. 8. marts 

Karin Rasch har indvilliget i at være ordstyrer. Årsberetning, referent, stemmetællere og 

procedure for afstemning er også på plads. Myssoun sørger for forplejningen.  

Gerd vil undersøge mulighederne for en tavle til brug for stemmetælling samt eventuelt behov for 

mikrofon. Endvidere skal der skiltes om Årsmødet ved Byens Hus (”sandwich-stativet”) og 

opsættes vej-visning. 

 

3 nye og meget velkvalificerede kandidater har meldt, at de vil stille op til Bestyrelsen, hvilket er 

meget glædeligt. Der er 5 ledige pladser, så forhåbentlig kommer flere til. 

50 medlemmer har betalt årskontingent og flere gode nye frivillige er kommet til, hvilket også er 

meget positivt. Der ser ud til at være mulighed for, at vi kan blive styrket på hverdagsrådgivningen, 

hvor Ellen Margrethe og Melia er hårdt spændt for. Det vil dog kræve noget undervisning, som bør 

tilrettelægges, så flest muligt kan få udbytte heraf. 

 

3. Aktiviteter i de kommende måneder 

Der er Fællesspisning fredag d. 4.marts. 



  

 

”Mad med Mere” har holdt møde vedr. arrangementer for første halvår. Næste møde holdes i 

august med henblik på planlægning af andet halvår. 

 

Det er endnu ikke helt afklaret, hvem der skal stå for madlavningen til Nowrus arrangementet d. 

26. marts. Men det forlyder, at flere er interesserede. Ellen Margrethe vil tale med Parwin om det. 

Hvis ikke der er nogen, der vil lave mad, vil der blive serveret kaffe/te og kage. 

 

Vi har fået henvendelse om mulighed for at kunne lave musik-aften f.eks. en gang om måneden. 

Der blev i denne forbindelse efterlyst klare retningslinjer for den slags arrangementer. Lise har 

tidligere lavet oplæg til sådanne retningslinjer og lovede at finde dette frem med sigte på, at den 

kommende Bestyrelse kan forholde sig til dette. 

 

Vi har tidligere lavet et aktivitets-program gældende for 3 måneder. Det er meget tidskrævende at 

lave dette program og det er problematisk, når der kommer ændringer til programmet. Det 

vurderes dog at betyde meget for brugerne, at de kan få et program med sig på papir. Vi snakkede 

derfor om muligheden for at forenkle processen ved i stedet for en flot folder at lave en enkelt A-4 

side, som let kan redigeres henad vejen, hvis der er behov for det. Bestyrelsen overlader det til 

den nye Bestyrelse at tage stilling til dette.  

 

4: ”Ungerummet” Status 

Ahmad har meldt ind at han vil begynde på istandsættelsen og indretningen i denne uge. 

Der er købt materialer for 13.000 kr. Da vi har modtaget 20.000 kr. skal der altså købes ind for 

yderligere 7000 kr. Der skal bl.a. købes en del tekstil til puder. 

 

Blossom har introduktionsmøde d. 3.03 (17-18) og det vurderes at være bedst, at de holder dette i 

lektie-caféen. 

 

5. Nyt fra Bestyrelsen 

Det vurderes, at der i forbindelse med tilflytning af en del nye flygtninge fra Afghanistan og 

Ukraine, er behov for en god koordinering af indsatserne. Ellen Margrethe vil derfor indkalde til et 

møde med Venligboerne og de boligsociale medarbejdere. Hvis enten Ida Juhler eller Ann Cathrine 

har mulighed for at deltage vil det være meget fint. 

 

Der er usikkerhed m.h.t. introduktionen af flygtningene til Netværkshuset. Det er fortsat en del af 

integrationsprogrammet at flygtningene skal til Netværkshuset, men det vides ikke om Kommunen 

fortsat sørger for transporten til Netværkshuset. 

 

Det ser ud til at være meget svært at få de penge, de nye flygtninge modtager, til at række til det 

allermest nødvendige. Det blev derfor kort drøftet om vi bør genoptage mad-uddeling i en eller 

anden form. Det vil være et emne for den nye Bestyrelse. 

 



  

6. Nyt fra Melia 

Ansøgningen til Tryg-fonden er afsendt. Der kan gå op til 4 måneder inden vi får svar.  

Tryg har ændret på deres kriterier og vi har derfor været nødt til at ændre teksten i vores 

ansøgning på en måde, der i højere grad lægger op til fællesskab i form af f.eks. fælles cykelture, 

cykelundervisning m.m. 

 

Vi skal sørge for afholdelse af det bevilgede førstehjælpskursus for brugere inden juni. Melia vil 

finde beskrivelsen af kurset frem og finde én person, der vil stå for fastlæggelse af dato og 

rekvirering af kursister.  

 

7. Økonomi  

Der er indtil nu et overskud for i år på 293.000 kr. og 788.000 kr. i bank og kasse. 
Ansøgning 2022 er sendt til Trygfonden. Vi har i år søgt 90.000 kr., hvilket er lidt mindre end sidste 
år, men vi vurderer, at det er tilstrækkeligt. Vores budget for 2022 er rettet 10.000 kr. ned på 
indtægter og udgifter, så det ikke påvirker nettoresultatet. 
 
Den nye Bestyrelse skal snart i gang med at planlægge sommerens aktiviteter. Det blev i den 
forbindelse foreslået, at vi selv yder en mere pro-aktiv indsats for at få støtte til specifikke formål. 
Der er tilsyneladende én af de nye frivillige, der har erfaring i fundraising. 
 
Det vurderes på baggrund af snak med Pia T., at der tidligst bliver kvindesvømning til efteråret.  
Det vil dog forudsætte, at der er nogle, der vil hjælpe Pia hermed. 
  
8. Evt. 

Hubert har indhentet 2 tilbud på nye døre til haven og kælderudgangen. Det blev foreslået, at vi 

indledningsvist får afklaret med brandmyndighederne om kælderdøren skal være en branddør. 

Såfremt dette er tilfældet og udgiften bliver meget højere vil vi ansøge Kommunen om støtte 

hertil.  

 

Vi har problemer med kogeplade- og ovn-kapacitet, når vi skal lave mad til mange i 

kælderkøkkenet. Der ser ud til at være nogle mulige løsninger, som vil blive kigget på i nærmeste 

fremtid. 

 

Aktioner: 

 Høre Blossom om de vil hjælpe med at lave puder eller andet til ”unge-rummet”(Melia) 

 Plan for indretning af ”multirummet” (Melia, Hubert) 

  Indlåsning af sangbøger (Melia) 

 Undersøge behov for mikrofon i Byens Hus (Gerd) 

 Tavle eller lignende i Byens Hus til brug for stemmetælling (Gerd) 

 Vejviser-skiltning i Byens Hus (Gerd) 

 Opslag om at årsmøde foregår i Byens Hus på dør i NVH (Melia) 

 Undervisning i rådgivning med sigte på både nye og gamle frivillige (Ellen Margrethe) 

 Aftale om madlavning til Nowrus (Ellen Margrethe taler med Parwin) 



  

 Oplæg til retningslinjer for afholdelse af diverse arrangementer i Netværkshuset (Lise) 

 Møde vedr. koordinering af indsatsen i forhold til de nye flygtninge i kommunen (Ellen 

Margrethe) 

 Førstehjælpskursus for brugere – beskrivelse og identifikation af tovholder (Melia) 

 Kontakte brandmyndigheder vedr. krav om branddør i kælderen (Hubert) 


