Referat bestyrelsesmøde d. 22. juni Netværkshuset
Tilstede: Mathias, Jens, Bodil, Hubert, Suleiman, Melia, Myssoun,
Afbud: Ellen Margrethe, Sawson og Salah
Referent: Jeanne

Siden sidst
Diagrammet over Frivillige udsættes til Mathias har tid til det.
Melia arbejder stadig med at tage fotos af os.
Melia vil sørge for en kurv til navneskilte ved indgangen, hvor skiltene kan lægges.
Ang. Lørdagsåbent undersøges, om Sawsan og Julija kan starte op med lørdagsåbent fra september.
En ny potentiel frivillig, Hussein, har meddelt at han gerne vil stå for fodbold med børn om
lørdagen, hvis vi holder åbent.

Cykelværkstedet
Trygfonden har bekræftet 90.000 kr. i støtte til cykelprojektet 2022.
En ny frivillig Arash kan måske overtales til at stå for cykelkursus.
Regninger til cykelværkstedet kan kun afregnes med Hubert.
Til receptionen for frivillige lørdag 24. juni, vil Melia oplyse, at der efterlyses folk til
cykelværkstedet samt til at ringen til ejerforeninger og andet også spørge, om de vil forære os gratis
brugte cykler.

Kurser for frivillige
Der afholdes to kurser for frivillige i hverdagsrådgivning. Det første afholdes. mandag d. 29. august
fra kl. 17-18. Det andet mere kursus der også omhandler lovgivning og regler på flygtninge- og
integrationsområdet afholdes torsdag d. 15. september fra kl. 17-19.

Underholdning for børn
Rytmik Grethe d. 20. juni var en succes. Der deltog 10 børn og både forældre og børn nød
arrangementet meget.

Sommerarrangementer
Der er stadig plads til sommerudflugterne til Lejre, og Middelaldercentret, er dog fuldtegnet efter
bestyrelsesmødet.
Der kan godt bruges nogle flere hjælpere til turen til Bakken d. 14. aug. Melia og Jeanne har meldt
sig.
Fisketur 26. juni: der er 34 deltagere og ca. 8 frivillige. Keld er primusmotor for turen.
Grillfest i NVH have 23. juli kl. 17.00. Suleiman er primus motor og sørger for grillen.
Der efterlyses frivillige til sommerreceptionen fredag 24.6. Måske Salah og Ahmed vil hjælpe med?
Bodil foreslår at der ved receptionen stilles spørgsmål til de frivillige ang. hvad de ønsker og hvad
de gerne vil arbejde med.

Ungerummet
Rummet er sat i stand og indvielse i august. Salah og Ahmad er tovholdere for rummet. Ahmad har
tidligere hjulpet med rummet i kælderen.
Efterårsprogram sept. - dec. NVH-folderen udarbejdes af Melia og Bodil i august.

Økonomisk tilskud
Gentofte Kommune giver tilskud til filmprojektet i NVH d. 30. sept. Der afholdes som en del af
Gentofte Natten.
Jens foreslår at NVH også holder filmaften med filmen ”Flugt” til oktober, og at der søges penge fra
Dansk Flygtningehjælps Oplysnings-kulturpulje.
Seniorpulje, er en ny pulje med op til 10.000 kr. tilskud til ældre over 65 år. Melia og Jeanne vil
gerne stå for et evt. arrangement for seniorer. Gerne noget med mad, musik og kultur. Melia
kontakter desuden Pia Tardini der har erfaring med ældregruppe aktiviteter. Der har i dette regi
været tur til Oslo og Berlin.
Det blev foreslået, at der også kunne holdes et fællesarrangement med ældre borgere i kommunen
og brugerne i NVH med henblik på at få kendskab til hinanden.

Bemærkninger i øvrigt
Der er en del frivillige der har oplevet at komme forgæves med deres hjælp. Andre oplever at der er
stor travlhed og at det kan være svært at betjene alle der ønsker kontakt til en frivillig. Hvordan
udnytter og organiserer vi bedst de frivilliges tid, samtidig med at huset også fungerer som en slags
”drop in”? Det skal der ses nærmere på.
Ang. Frivillige er der 75 betalende medlemmer og der figurerer ca. 200 på frivilliglisten.

Der er projekter i gang af produktion af bøger om Netværkshuset:
Arne arbejder på en bog om Netværkshusets historie.
Jens arbejder med en lille bog sammen med Lene Moesgård og med assistance fra Dansk
Flygtningehjælp og Veluxfonden
Det bemærkedes, at NVH er det eneste sted i Danmark med et netværkshus for flygtninge og
indvandrere. Generalsekretæren for flygtninge skriver forordet i bogen.
Denne bog vil efter planen være klar 2023.

Økonomi
Regnskabet viser en likviditet på 616 tkr og et overskud for året på 121 tkr, grundet at kommunen
allerede i januar betalte bidrag for hele året. Vi har øget antallet af udflugter fra tre til fem og
sænket prisen til 50 kr. for alle voksne og gratis for alle under 18 år. Det vil betyde underskud på
dette område.

Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag d. 17. august kl. 18.30. Punkter til dagsorden
sendes 1 uge inden til Jens.

