
 

Bestyrelsesmøde 22-03-2022 

Referent: Jeanne. 

Deltagere: Melia, Myssoun, Sawsan, Jeanne, Mathias, Hubert, Jens, Ellen Margrethe, Sulaiman  

Afbud fra: Salah og Bodil 

 

Forhold i bestyrelsen:  

Der har ikke meldt sig nogen til formand for bestyrelsen. Jens som er kasserer vil dog gerne 

samtidig påtage sig hvervet. Hubert har indvilget i at være næstformand.   

Medlemmer til bestyrelsen vælges normalt for to år, mens suppleanter vælges for ét år. På det 

nylige Årsmøde fratrådte imidlertid to bestyrelsesmedlemmer efter kun et år. Sulaiman og 

Mathias er derfor på valg igen til bestyrelsen om et år.  

Bodil kan ikke deltage i møder om tirsdagen. Det besluttes derfor at holde bestyrelsesmøderne 

hver 3. torsdag i måneden kl. 18.30. Næste bestyrelsesmøde er tors. d. 21. april. 

 

Info fra Melia og organisering af Netværkshuset.  

Det blev vedtaget, at Netværkshusets åbningstider efter Påske bliver åbent mandag - torsdag kl. 

14-19. Første dag med de nye åbningstider vil således Det er en væsentlig ændring og bestyrelsen 

vil evaluere forløbet igen til sommer. 

Baggrunden for at ændre åbningstiden er at mange brugere har brug for hjælp til at komme i 

kontakt med kommunen og Udlændingestyrelsen der ofte lukker før kl.16.00 og mange frivillige og 

brugere går inden eller omkring kl. 19.00. 

 

Udover Melia skal der være et medlem fra bestyrelsen til stede i Netværkshusets åbningstid. Melia 

er på nuværende tidspunkt fast til stede i huset mandag, onsdag, torsdag kl. 13 – kl. 20, tirsdag 

kl.13-18. Er dog fleksibel og kommer af og til før kl. 13.00. 

Bestyrelsens mødetider i huset efter påske er følgende: 

Man.     Jens kl. 14.00 – 19.00, Hubert kl. 16.30 - 19.00 og Myssoun   kl. 14.00 – 19.00  

Tirs.      Mathias fra kl. 16.00 – 19.00 og Sawsan kl.16.30 - 19.00 

Ons.     Ellen Margrethe kl. 14.00 - 19.00, Myssoun kl. 14.00 - 19.00, Jeanne kl. 16.00 – ca. 18.30.  

Tors.     Sulaiman kl. 17.00 – 19.00, Bodil kl. 14.00 – 19.00.  

 



Startbiksen er åben hver lørdag kl.  13 – 15. Møbler, sengetøj, køkkenudstyr og legetøj er 

efterspurgt, men IKKE tøj. Hubert, Venligboerne og delvist Jens står for det.  

Det skal forsøges at holde lørdagsåbent i Netværkshuset fra kl.14.00-17.00 igen. Melia kontakter 

de tidligere frivillige fra lørdagen om de vil være interesserede. 

"Verdens kvinder i Gentofte" ved Zara Jensen, mødes hver 2. lørdag fra kl. 18.00 – 22.00  

Der er bevilget 1. hjælp Kursus af Trygfonden og tilbuddet udløber i juni. Lise var oprindeligt 

tovholder til det. Melia taler med Lise og aftaler en tid hvornår instruktøren til kurset kan komme. 

Ang. annoncering af kurset vil Myssoun informere brugerne der kommer i Nvh.  Hun regner med at 

der kommer omkring 12 deltagere.  

Mathias udtrykte ønske om en oversigt – diagram – over strukturen i huset, så bestyrelsen og 

frivillige kan få et overblik.  

Det foreslås også at der ophænges en oversigt med fotos af de frivillige.  

I Nvh er tilknyttet brugere, medlemmer og frivillige - medlemmer har betalt kontingent, men kan 

være både passive og aktive. Der er 200 registrerede frivillige. 

For at hjælpe de frivillige og brugerne med at skelne hvem der er hvem i Nvh blev det af Mathias 

og Jeanne foreslået, at de frivillige har et skilt/mærkat på. (Det kunne evt. være i form at et 

klistermærke, der ligger på bordet ved indgangen og som man kan skrive sit navn på med tusch.)  

Melia står for at arrangere det. 

 

Ang. indretning af rum. 

Melias kontor er delvist rykket ud i fællesrummet.  

Det sidste lille rum på gangen skal gøres klar til et multirum der bl. a. kan bruges til vejledning og 

til kontorplads.  

Der holdes arbejdsdag lør. D. 7. maj. kl. 10.  Melia indkalder til arbejdsdagen. Rummet skal ryddes 

og der skal flyttes møbler ud. Der er også brug for nogle til at smøre sandwich til frokosten. Melia 

efterspørger en person der har bil med krog på, så møblerne kan køres væk.  

Ang. Ukrainerne: 

Onsdag og fredag er der bespisning af Ukrainere kl. 17.00-19.00 i Nvh. Det adviseres på 

kommunens hjemmeside. Byens hus serverer mad om tirsdagen og biblioteket serverer mad om 

mandagen, så længe Ukrainerne ikke modtager penge.  

Ida Juhler fra Gentofte kommune har det overordnede ansvar, og der bliver oprettet et værested, 

samt et sted til udfyldning af blanketter i "Byens Hus".  



Der er brug for praktiske hjælpere til maddagene. Melia oplyser at der er mange frivillige der vil 

hjælpe, og hun organiserer det.  

Der skal laves en hjemmeside som oplyser om hvem der gør hvad i kommunen.  

Der er pt omkring 134 Ukrainske flygtninge i Gentofte I flg. Ellen Margrethe. 

Mathias oplyste, at Ukrainerne skal søge om opholdstilladelse, men der er flaskehals i 

kommunerne. Der er 7 dages ventetid. Kommunen skal inden for 4 hverdage sørge for at personen 

får adresse, sygesikring, MitID o.s.v.  Normalt har kommunen op til 60 dage.  

Det har været svært med kommunikationen til Ukrainerne. Der er meget der pludselig skal 

organiseres.  

 

Ang. oprettelse af Ungegruppen. Ahmad, der netop er udtrådt af bestyrelsen på grund af 

travlhed, har indtil nu stået for etableringen af Ungerummet og er stadig igang med det, hvorefter 

vi nok ikke kan forvente større hjælp fra ham. Der er brug for 2-3 tovholdere. Sulaiman er 

indforstået med at være en af tovholderne. Salah vil også blive kontaktet med henblik på at være 

med.  Der blev drøftet hvad indholdet i gruppen skulle være. Ellen Margrethe foreslog at der 

kunne vises film. Jens oplyste, at der bliver sat en stor tv. skærm op. Kommunens ungekonsulent 

Mathias Olander kan hjælpe med råd og vejledning omkring de unges behov og Melia vil tage 

kontakt til ham.  

 

Aktivitetsplan.  Jens henviser til at Arne foreslår at vi genoptager at lave programmet med 4 

måneders plan med aktiviteter, der printes ud. Altså for maj - august. Dette blev vedtaget. Jens 

nedsætter en arbejdsgruppe til det. 

Ellen Margrethe foreslår punkt til næste bestyrelsesmøde, der hedder "Planlægning af 

aktiviteter".  

Sprogcafeen.  Der er sendt flyers til Blossom, Jobcentrets integrations gruppe og Venligboere og 

der skal også sendes en til Byens hus. Der er sporadisk fremmøde, men vi håber at det udvikler sig. 

Myssoun har indvilliget i også at deltage. Hun er en god ressource da hun kender den arabiske 

kultur, kan være tolk og med til at finde emner der er relevante. Der blev som aktiviteter foreslået 

forskellige spil, så som pindespil og Uno. Der bruges i forvejen sprogspil med billedkort, og lette 

aviser som samtalestof.  

 

Bog om Nvh. Jens har foreslået at der søges penge til at lave en-to bøger om Nvh. Der findes 

tekster fra Lise og Arne kan bidrage med billeder. Det foreslås at der laves i 200 eksemplarer til 

medlemmer, frivillige og Dansk Flygtningehjælp. 

Hubert er i gang med at udskifte yderdørene. Det sker i april-maj og er indregnet i det nye budget.  



Jens ønsker 20 tkr. til busture til bl.a. Dyrehaven og Brede, hvilket blev bevilget.  

Det foreslås at de Afghanske familier får en cykel gratis. (Ukrainerne får også en gratis cykel.)   

Ang. Nowrus.: Festen holdes i Nvh lør. 26. marts.  Ellen Margrethe oplyser at der kommer 3 

musikere og spiller fra kl. 20 – 22.00.  

Ellen Margrethe og Myssoun køber ind og laver mad. Der kræves ingen tilmelding men der 

kommer måske 70, måske 200 mennesker. Ellen Margrethe forsøger at organisere det hvis der 

kommer 200.  

Det blev vedtaget, at der til næste år skal være tilmelding til arrangementet.  

Udover maddage til Ukrainerne (se ovenstående) fortsættes med servering af mad til brugerne d. 

1. fredag i måneden kl. 18.00.  

Det ønskes at en fra bestyrelsen deltager, byder velkommen og medvirker til at styre 

arrangementet i tidsrummet Kl. 17 – kl. 21 

Melia tilbyder at hjælpe til d. 1. april og Jeanne d. 6. maj.  

 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 21. april kl. 18.30 

 


