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1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslog Karin Rasch som ordstyrer og som referent Karen Oxenbøll. Begge forslag 

blev godkendt. Ordstyreren konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Beretningen var udsendt i forvejen. Da det sidste årsmøde afholdtes i september 2021, dækkede 

den kun det sidste halve år. 

Formanden, Lise Høyrup, valgte i sin gennemgang at lægge vægt på behovet for flere frivillige og 

de mange gode aktiviteter, som vi håber at kunne gennemføre i tiden, der kommer.  

Heldigvis er der på det sidste kommet mange nye frivillige og der er derfor grund til at håbe, at ny 

energi vil blive skabt i symbiosen mellem nye og gamle kræfter. Det er dog fortsat en god idé at slå 

på tromme for Netværkshuset og invitere potentielt interesserede til at besøge huset 

uforpligtende. 

Rækken af ydelser og aktiviteter, der er sat i søen, er lang.  

Lektiehjælpen er fortsat en kerneydelse, hvor det er vigtigt at sikre et godt match i forhold til 

uddannelsestrin. 

Vejledning og hjælp til de mange spørgsmål om job, bolig, opholdstilladelse er helt nødvendig og 

et område, hvor bl.a. Dansk Flygtningehjælp kan hjælpe med kurser for frivillige hjælpere. 

Der er startet en musikcafé, som med sang som omdrejningspunkt, udover hygge, også vil byde på 

sprogtræning og kulturformidling.  

Gåtursgruppen, som blev startet sidste år, med sigte på både motion, hygge, sprogtræning, natur-

og kulturoplevelser, vil blive genoptaget. 

Cykel-projektet vil blive fortsat, men nu med mere fokus på fællesskab, foranlediget af, at 

sponsoren, Tryg-fonden, har ønsket at tilgodese dette. 

Der er startet en aktivitet for målrettet sprogtræning, som er en samtale-baseret hjælp til at styrke 

sproget og dermed mulighederne for at få et job. 

Kvindegruppen, der mødes hver anden lørdag, med fokus på bl.a. hygge og samtale, vil også blive 

videreført. 

Fællesspisning den første fredag i måneden vil ligeledes fortsat være et centralt   element i 

Netværkshusets sociale tilbud. 

 

Formanden afsluttede sin gennemgang ved at takke Gentofte Kommune og Dansk Flygtningehjælp 

for det gode samarbejde og den uvurderlige støtte både i form af råd og økonomisk bistand. 

Tak lød der også til de mange frivillige, Bestyrelsen og koordinator Melia for den solide indsats, 

den høje grad af fleksibilitet og den positive indstilling. 

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 



 

3. Revideret regnskab for det senest afsluttede regnskabsår 

Regnskabet var fremsendt på forhånd.  ,  

Kasserer Jens Frederiksen redegjorde kort for regnskabet for 2021. 

Indtægterne beløber sig til 583.000 kr. og udgifterne til 716.000 kr. Underskuddet skyldes en 

forskydning i Kommunens overførsel af løn til frivillige koordinatoren, hvor for meget var blevet 

overført de forgangne år. Der er nu rettet op på dette forhold og fremover forventes en bedre 

balance mellem indtægter og udgifter. 

Aktiverne per 31.12 2021 beløb sig til 495.000 kr. 

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt. 

 

4. Orientering og Netværkshusets budget for det kommende år 

Kassereren redegjorde kort for budgettet for 2022. 

Der er budgetteret med et nettoresultat på 34.000 kr. og dermed forventet 529.000 kr. i banken d. 

31.12 2022.  Kassereren lod dog forstå, at der er udfordringer i huset og dermed en vis 

sandsynlighed for, at vi lander under de 529.000 kr. 

 

Spørgsmål til udfordringernes karakter blev besvaret med, at der er behov for to nye udgangsdøre, 

én i kælderen og én i stuen ud til haven.  

Et spørgsmål vedr. Netværkshusets husejeransvar blev besvaret med, at vi desværre ikke vil kunne 

få ejeren til at betale disse forbedringer. 

 

Budgettet blev godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 100 kr. Forslaget blev vedtaget. 

Det blev nævnt, at såfremt Årsmødet på et tidspunkt beslutter at ændre kontingentet, vil dette 

først være gældende for det følgende år. 

 

6. Behandling af forslag  

Der var ikke stillet nogen forslag. 

 

7. Indlæg fra gæster 

Anne Cathrine Lausten Haugstrup fra Dansk Flygtningehjælp takkede for det meget gode 

samarbejde med Netværkshuset, som hun havde været en del af de sidste 20 år. Hun beundrede 

Netværkshuset for dets energi og pondus og for den flotte overlevelsesindsats de sidste år. Hun 

understregede også, at der mere end nogensinde var brug for Netværkshuset. 

 

Ida Juhler, Gentofte Kommune, takkede for den flotte indsats og det gode samarbejde. 

Hun redegjorde også for den aktuelle situation med flygtninge. Enkelte familier fra Afghanistan er 

kommet til Kommunen og flere forventes. Situationen med de ukrainske flygtninge er lige nu 



meget usikker. De 20-30 flygtninge, der allerede er kommet, bor hos familiemedlemmer i 

Kommunen. Der bor ca. 100 ukrainere i Kommunen. Det forventes, at Folketinget i løbet af meget 

kort tid vil beslutte en lov, der udstikker retningslinjerne for, hvordan kommunerne skal hjælpe de 

ukrainske flygtninge. Men der vil helt sikkert være behov for danske venskabsfamilier og 

initiativer, der kan samle grupper af flygtninge, der kan søge trøst hos hinanden. Man kan følge 

udviklingen på Kommunens hjemmeside.  

Kommunen vil også henvise til Netværkshuset, men har forstået meldingen om, at vi ikke er 

interesseret i at modtage tøj. 

  

 

8. Valg til Bestyrelsen 

Der skulle vælges 5 medlemmer til Bestyrelsen og 3 suppleanter 

Kandidater villige til genopstilling: 

• Ellen Margrethe Andersen 

• Jens Vinther Frederiksen 

Nye kandidater: 

• Bodil Jensen 

• Jeanne Lentz 

• Mathias Søgaard 

• Salah Eddin Tenb 

• Sawsan Hakin 

• Sulaiman Al Baker 

 

Der blev indleveret 35 stemmesedler, der hver max måtte indeholde 4 navne. 

Medlemmer af Bestyrelsen blev de 5 kandidater, der fik flest stemmer. 

 

Resultatet af stemmeafgivningen: 

Bestyrelsesmedlemmer: Ellen Margrethe, Jeanne, Jens, Mathias, Sulaiman 

Suppleanter: Bodil, Salah, Sawsan 

 

Nuværende medlemmer af Bestyrelsen, der ikke var på valg: Hubert Becher-Jostes, Myssoun 

Seifalla. 

Udtrådt af Bestyrelsen er Ahmad Armani, Gerd Barfoed, Githy Davary, Karen Oxenbøll, Lise 

Høyrup, Zara Jensen 

Den nye Bestyrelse vil mødes og konstituere sig inden for de næste par uger.  

 

 

9. Valg af revisor og suppleant 

Jørgen Rendsvig og David Breuer indvilligede i at fortsætte som henholdsvis revisor og revisor-

suppleant. 

 

 



10. Eventuelt 

Ellen Margrethe fortalte om behovet for frivillige til at lave aktiviteter/ture med børn og 

opfordrede de frivillige til at melde sig hos Melia, hvis de er interesserede i dette. 

 

Der blev spurgt til mulighederne for fri offentlig transport for ukrainske flygtninge. Ingen af de 

tilstedeværende kendte reglerne. 

 

Der blev spurgt til udgivelsen af det 3 måneders aktivitetsprogram, som Netværkshuset plejer at 

lave. Der blev svaret, at det er under overvejelse at lave noget, der er mere enkelt og mindre 

ressourcekrævende. 

 

Der var tak til både den afgående formand og næstformand.  

 

 

 

 


