Referat af bestyrelsesmøde 21-04-2022
Til stede: Jens, Hubert, Myssoun, Bodil, Ellen Margrethe, Sulaiman, Sawsan, Salah og Melia.
Afbud: Jeanne

Siden sidst:
Nowruz: Nowruz som blev holdt lørdag d. 26. marts gik overordnet godt. Arrangørerne gjorde det
rigtig godt med servering af masser af lækre retter og kreativ borddækning. Musikerne klarede det
også godt. Der var 80 deltagere med frivillige og brugere og ikke så meget madspild som der har
været tidligere til lignende arrangementer. Det konkluderes, at der fremover skal være tilmelding
til Nowruz og lignende fester, hvor tilmeldte får en billet, så vi kan have bedre kontrol og styr på
deltagerantal. Det vurderes også at der fremover er behov for en tolk for at undgå og forebygge
sproglige misforståelser. Ydermere, pointeres det, at vil være en god ide at arbejde for at gøre
brugere mere bevidste om madindtag og hvor meget madspild der reelt er både i forhold til et
sundhedsfagligt og et bæredygtigt perspektiv. Mange fylder for meget mad på deres tallerkner og
er ikke opmærksomme på, hvor meget mad der smides ud. Det vil være godt at få en grøn
madspand til formålet.
Oversigt af frivillige i huset: Til sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt at der skal lave en visuel
oversigt/diagram over de frivillige i huset, som supplement til vagtplanen på opslagstavlen. Der
skal her være billede og en beskrivelse af den frivilliges rolle og kompetencer. Dette er vi endnu
ikke kommet videre med. Det aftales, at Melia løbende tager et billede de frivillige, der ønsker
dette. Billedet skal tages mod en hvid baggrund i Netværkshuset. Vigtigst er det, at
bestyrelsesmedlemmer, kernefrivillige og tovholdere kommer på oversigten. Mathias vil se
nærmere på måder, hvorpå en sådan oversigt kan visualiseres.
Navneskilte til de frivillige: Jeanne og Melia har anskaffet plastikskilte til de frivillige, hvori der er
indsat visitkort med Dansk Flygtningehjælps frivilliglogo. På kortene kan den enkelte frivillige
skrive sit navn med kuglepen/tusch. Formålet er, at brugere nemmere skal kunne vide hvem de
kan henvende sig til for at få hjælp og de frivillige ved, hvilke andre frivillige der er til stede på
vagter.
Lørdagsåbent: Det er endnu ikke lykkes at finde nok frivillige til at kunne holde åbent om lørdagen
mellem kl. 14-17 for socialt samvær. Derfor skal der fortsat arbejdes på at finde frivillige der har
lyst og tid til denne aktivitet. Sawsan er villig til at tage en vagt hver anden lørdag. Dorte, som
tidligere har været koordinator/tovholder for lørdagsvagterne har sagt, at hun gerne vil hjælpe
med dette igen. Det foreslås, at der etableres to grupper, en model der ligner den der anvendes i
Startbiksen. En gruppe kan komme lige uger, den anden kan komme ulige uger. Der bør være totre frivillige på hver vagt. Da mange ukrainere formentlig vil komme om lørdagen vurderes det, at
det vil være godt, hvis der også kan være en frivillig tolk der kan tale og oversætte fra/til ukrainsk

eller russisk. Melia spørger Ida Juhler om hun kan henvise til en tolk. Melia vil også spørge Julija,
frivillig og tidligere praktikant i huset, der kan russisk, om hun kan hjælpe til nogle lørdage.

Aktiviteter i de kommende måneder
Oprydningsdag:
Den 7. maj kl. 10.00 mødes flest muligt, både frivillige og brugere, for at rydde op i multirummet
og i andre lokaler i huset og i haven. Vi serverer frokost undervejs. Hubert og Suleiman kommer
med bil med anhængertræk for at kunne køre overflødige ting enten til Startbiksen eller til
Genbrugspladsen. Der laves et opslag både fysisk og online for at engagere og inddrage flest
mulige frivillige og brugere til at hjælpe på dagen.
Møde om venskabsfamilier for ukrainere:
Gentofte Kommune har taget initiativ til at indkalde til et møde i Netværkshuset, hvor danske
venskabsfamilier/personer matches med ukrainere, for at støtte dem i deres dagligdag og
integration. Mødet var først sat til d. 26. april men flyttes til tirsdag d. 3. maj kl.17.00-18.30, da
flere havde mulighed for at deltage denne dato. Mødet holdes formentlig i det store lokale i
kælderetagen. Ida Juhler fra Gentofte kommune vil styre og facilitere mødet,
kontaktpersonsgruppen bestående af Birgit, Arne og Ebbe vil sige nogle ord og Jens og Melia vil
også deltage.
Trygfondens førstehjælpskursus:
Det er stadig ikke afgjort hvad der skal ske med førstehjælpskurset vi fik bevilliget før corona og
med en ny frist med afholdelse senest i juni. Det vurderes lidt svært at finde deltagere, men
samtidig som en vigtig indsats. Melia kontakter Trygfonden for at finde nærmere ud af rammen for
kurset og om det evt. ville kunne udskydes yderligere.
Kursus for frivillige i Hverdagsrådgivning:
Det er vigtigt, at flere frivillige klædes på til at hjælpe med hverdagsrådgivning af flygtninge og
indvandrere f.eks. hjælp med kontakt til kommunen, Udlændingestyrelsen, Nem-ID/Mit-Id mv.
Melia og Jens har aftalt med Anne Cathrine fra Dansk Flygtningehjælp, at der afholdes et ryk-ud
kursus i hverdagsrådgivning i Netværkshuset i løbet af foråret. En dato er endnu ikke på plads pga.
omorganisering ved Dansk Flygtningehjælp. Vi venter på at høre tilbage fra Anne Cathrine med en
endelig dato. Kurset skal helst afholdes enten en mandag eller en torsdag, hvor flest mulige
frivillige kan deltage.

Gennemgang af program:
Lørdag d. 23. juli besluttes af afholde grillarrangement i haven, hvor personer og familier hver især
kan tage kød med. Personer der er gode til at styre en grill skal spørges om de vil deltage. Jens
spørger Shlash, som han tidligere har været kontaktperson for og som han ved er god til at
håndtere en grill. Arrangementet vil formentlig koste 2-3000 kr. Ved siden af Netværkshusets grill,
skal lejes endnu en grill.

Der afholdes Eid arrangement i form af en hyggelig fællesspisning lørdag d. 21. maj kl. 18.00. Der
skal være tilmelding til arrangementet og der laves snarest et opslag fysisk og online.
Bodil og Melia har forsøgt at komme i kontakt med folketingets besøgstjeneste for at booke en
omvisning i folketinget, men uden held. De forsøger fortsat, men turen når ikke at komme med i
programmet.
Bodil taler med hendes bekendte Grete om afholdelse af et sjovt synge- og dansearrangement for
børnefamilier. Det kan evt. afholdes under lørdagsåbent mellem kl. 14-17 eller i forbindelse med
kvindeaftener mellem kl. 18-21.
Programmet gøres færdigt senest d. 30. april og vil ligge klar i huset fra mandag d. 2. maj.

Nyt fra bestyrelsen:
Mad om onsdagen og fredagen: Der er er kommet mellem 10-30 ukrainere hver gang siden
opstart. Der kommer flest mellem kl. 18-18.30. Vi fortsætter med bespisningen frem til sommer. Vi
forventer at der kommer omkring 400 ukrainere til kommunen den kommende tid og der vil
derfor være behov for at vi opretholder tilbuddet.
Fisketur: Fisketuren er nu booket og betalt. Der betales 100 kr. på forhånd. Alan vil gerne hjælpe
til på fisketurene sammen med Keld, som er tovholder på turen. Arne vil også deltage.
Gåtursgruppen: Gåtursgruppen er godt i gang hver onsdag. Der har dog kun deltaget ca. 2-4
brugere hver gang. Ukrainerne skal inviteres. Jens har kontaktet Ida Juhler og Svitlana sådan, at de
kan invitere de ukrainere de kommer i kontakt med i Byens Hus. Jens tager en dialog med Svitlana
vedr. hvilke typer familier der vil være interesseret i at deltage. Det er vigtigt at ukrainere gøres
opmærksom på denne og andre aktiviteter, da mange keder sig derhjemme og mangler indhold i
dagligdagen.
Cykelprojekt: Cykelværkstedet er stadig lidt et kaos. Vores nye cykelmekaniker kommer stadig ret
sporadisk og der er behov for en der kan supplere og møde mere stabilt op. Hubert fortsætter
med at komme mandag og torsdag mellem kl. 17-19 for at udlevere cykler. Vi har stadig ikke fået
at vide om vi får bevilling fra TrygFonden som har ændret deres koncept og kriterier. Hubert
foreslår, at der skal en ekstra hængelås med kode på døren til cykelværkstedet, så kun 2-3
personer har adgang til det, da værktøjer og andre ting forsvinder og går i stykker. Hubert sørger
for at anskaffe disse.
Bogprojekt: Jens giver status på bogprojektet om Netværkshusets historie igennem 25 år med
billeder taget af Arne. Bogprojektet har ført til et fundraiserprojekt, hvor en gruppe bestående af
Jens, Lise og Lene ser på mulige fonde der vil kunne støtte projektet økonomisk. Det pointeres, at
Arne skal inddrages i processen. Han kan muligvis spørge den tidligere borgmester Hans Toft og få

ham til at anbefale en relevant fond. En journalist skal hjælpe med at skrive bogen og et forord af
direktøren fra Dansk Flygtningehjælp vil evt. kunne indgå i bogen.

Nyt fra Melia:
Vi holdt informationsmøde for nye frivillige tirsdag d. 12. april kl. 18.30 og det gik rigtig godt. Ca.
12 nye frivillige deltog og mange er blevet registreret og er kommet i gang. To kvinder tog initiativ
til at starte et sy værksted op som kan etableres i det nye multirum (det gamle tøjrum). Næste
informationsmøde for nye frivillige afholdes tirsdag d. 17. maj kl. 18.30-20.00.
Engelsk kursus, tirsdage 11-12.30, går rigtig godt. Der er mødt mellem 30-35 ukrainere op hver
gang. Andre brugere i Netværkshuset har også deltaget et par gange og været glade for tilbuddet.
Frivillig sproglærer Helle er rigtig god til at rumme de forskellige niveauer, men kunne godt bruge
en assistent. Måske der bliver behov for at finde endnu en engelsklærer til tilbuddet.
Melia er blevet kontaktet af en medarbejder fra et dokumentarproduktionsselskab i København
der hedder Final Cut for Real. Selskabet forsøger at indgå i samarbejder med relevante
organisationer i Danmark der arbejder med flygtninge og integration om filmvisninger og dialog og
debat om den syriske dokumentar Frihed, Håb og Andre synder. Dokumentaren omhandler den
syriske borgerkrig og tager fat på universelle emner som demokrati, menneskerettigheder og
frihed. Dokumentaren er meget relevant i forhold til den aktuelle situation i Ukraine. Melia har set
dokumentaren, og er positivt stemt, og der er mulighed for at bestyrelsesmedlemmerne også kan
se den inden en eventuel filmvisning i huset. Producenterne af dokumentaren vil gerne have 2000
kr. for at afholde en filmvisning med debattør til. Filmen skal vises inden 2023, så et arrangement
kan afholdes efter sommerferien.
Ellen Margrethe foreslår, at vi kan søge Kulturpuljen ved Gentofte Kommune og afholde
filmvisningen som en kulturaften. Det er alle enige i.

Melias og bestyrelsens ferie:
Netværkshuset holder sommerlukket i juli måned med undtagelse af onsdage mellem kl. 14-19.
Ellen Margrethe vil være på vagt de første tre onsdage d. 6, 13 og 20 juli og Melia onsdag d. 27.
juli. Vi forventer at et par frivillige også vil være til stede og tilbyde deres hjælp disse onsdage.
Melia holder sommerferie i uge 27, 28, 29 og 31, efterårsferie i september i uge 36 og juleferie i
uge 52, når Netværkshuset holder julelukket. Melia sørger for at finde tilstrækkelige frivillige de
dage hun ikke er til stede i huset.
Bodil holder ferie i uge 26 og 27. Jens holder ferie fra 29 maj - 2 juni. Ellen Margrethe holder ferie
fra august til og med d. 6. september.
Bestyrelsen giver løbende Melia besked, når de ved, hvornår de holder ferie.

Økonomi:
Økonomien og regnskabet ser fornuftigt ud. Der er ingen bemærkninger hertil.

Evt.:
Bestyrelsesmøder afholdes fremover tredje onsdag i måneden kl. 18.30.

Næste møde:
Afholdes onsdag d. 18. maj kl. 18.30

