
Referat bestyrelsesmøde d. 18. maj 2022 
 

 

Referent: Jeanne 

Tilstede: Jens, Salah, Sulaiman, Jeanne, Hubert, Melia, Ellen Margrethe 

Afbud: Bodil, Mathias, Sawsan, Myssoun 

 

Besøg af Anne Cathrine fra Dansk Flygtningehjælp (DFH) . 

Anne C. oplyste, at hun kan bruges som konsulent.  Netværkshuset (NVH) er en del af DFH. 

Hvis vi har brug for viden om flygtninge, kurser, ny lovgivning, m.m. kan vi kontakte Anne C.  

Aktuelt er der kursus i hverdags-rådgivning.   

Der er ny bemanding af rådgivningskonsulent grundet barsel. 

DFH hjælper og samarbejder med Dansk Røde Kors ”Venner viser vej” og hjælper med 

kontaktpersoner og støttefamilier. 

Man prøver at geare op, så alle kan få den hjælp der er behov for. Hvordan bestyrelser fungerer 

m.m., kan der også fås hjælp til. 

NVH er en forening og bestemmer selv, men kan få hjælp til støtte til økonomi, og hvordan vi 

klædes bedst på til at organisere frivilliges arbejde. 

NVH definerer selv hvad vi skal bruge DFH til. 

Der sendes nyhedsbrev ud jævnligt med aktuelle nyheder og emner. 

 Pt. kommer mange frivillige ukrainere der kan engelsk. 

Det understreges at DFH har en stærk rolle i at være fortalere for alle. For tiden er der udover 

Ukrainerne også Afghanerne der har brug for hjælp. 

Flygtninge er underlagt en lang række særlove. Læs om regler og særlove på DFH-hjemmeside. 

F.eks. er der forskel på vilkårene efter at Ukrainere og Afghanere har fået opholdstilladelse, 

information efterspørges af Ellen Margrethe. 

Anne Cathrine vil sende noget information. 

Ang. spørgsmål om hvad der er myndighedernes rolle hhv. frivilliges rolle oplyste Anne C. at 

frivillige har en rolle med at kunne give flygtningen værdi udover hvad de kan få fra 

myndighederne. 

Anne Cathrine udleverede lille ”Koordinatorhåndbog.”, og Pjece med ”Aktivitetsoversigt”. 

 

Siden sidst 
 

Ang. visuel oversigt over frivillige i huset. 

Melia sørger for at tage fotos af os. Nogle er fotograferet og næste onsdag fotograferes Ellen 

Margrethe og Jeanne. 

 

Der mangler frivillige til Cykelværkstedet og Startbiksen 

Thomas har meldt sig til at hjælpe med at fragte ting til og fra Startbiksen. Han har bil med 

anhængertræk. Der er brug for flere hjælpere. 

Der er samtidig brug for få doneret flere cykler. Der ledes efter cykler i store boligblokke. 

Jens vil skrive en artikel til Villabyerne med opråb om hjælp til både cykelværkstedet og 

Startbiksen. 

 

Lørdagsåbent 14-17 

 

Melia, Sawsan og Julija arbejder på sagen.  

 

Nye kontaktpersoner/venskabsfamilier 

 

Der deltog 10 borgere til frivilligmøde i april.  Foreløbig har 1 person betalt kontingent. 



Svetlana (Ukrainer) som er ansat i kommunens flygningeregi sender oplysningsskemaer fra 

Ukrainere der ønsker venskabsfamilier videre til Melia som giver det til Arne og Birgit som er i 

kontaktpersonsgruppen. Arne og Birgit sørger for at matche ukrainere med danske venskabsfamilier. 

Der holdtes møde for nye interesserede frivillige kontaktpersoner d. 3. maj, hvor 20 deltog. 

 

Madlavning i NVH 

 

Der efterlyses datoer til hvornår der er folk der kan hjælpe i køkkenet. 

Ellen Margrethe laver liste over hvornår der er brug for hjælpere. 

Melia vil bruge den til at søge efter frivillige. 

Det foreslås, at bestyrelsen laver en oversigt over 1 år med navne på hjælpere i køkkenet om 

fredagen. 

 

Trygfondens Første hjælpskursus søges udskudt. Melia ser hurtigst muligt på det. 

 

Program for maj-august er udkommet og ligger ved indgangen. 

 

Eid   

Holdes d. 21. maj. Det vurderes at der kommer 70. 

Man tilmelder sig ved tilmelding i Netværkshuset eller via Facebook. 

 

Tur til Gerlev Højskole 26. maj er fra kl. 17-23. 

 

Forespørgsel fra Charlottenlund Krisecenter om samarbejde med NVH. 

 

Ellen Margrethe og Melia ringer dem op og forhører hvad det drejer sig om. 

Hubert oplyser, at der mangler møbler i Startbiksen, så dette kan der ikke hjælpes med. 

Men der var stemning for at det er fint, hvis borgerne fra Krisecentret kan bidrage med at hjælpe til 

i NVH. og herigennem selv danne et netværk. 

 

Melia oplyste at Metronics vil sende nogle frivillige ud som gerne vil arbejde i NVH fredag D. 

3. juni kl. 10 - 15 

Melia foreslår at de laver malearbejde i gangen.  Hubert vil undersøge, om der er maling, og hvis 

ikke - købe maling. 

 

Forslag om en filmaften med dokumentarfilmen ”Frihed, Håb og Andre Synder” der handler 

om syriske forhold.  Herefter musikaften. 

Melia og Jens vil søge om 10.000 kr. fra DFH – Dansk Flygtningehjælps Oplysnings – og 

Kulturpulje til det og der arbejdes på at finde en dato. Evt. 30. sept. i forbindelse 

med ”Gentoftenatten”. 

 

Fitnessrum indretning 

Salah spørger til maskiner i fitnessrummet. Der er 3 defekte maskiner/motionscykler. 

Hubert foreslår at det skal være et kombineret ungerum/træningslokale.  Tingene skal kunne flyttes 

ud.  En del redskaber skal kunne hænges på væggen. 

Ellen Margrethe undersøger, hvilke firmaer tingene kommer fra og om de kan repareres. 

 

Regnskab/økonomi. 

Oversigt er sendt ud af Jens og godkendt. Der er nu et nettooverskud for 2022 på 154 tkr. og 649 

tkr. i likvider. Der er i alt 74 medlemmer, der har betalt kontingent i 2022. 


