
Bestyrelsesmøde d. 17. aug. 2022 
 
 
Til stede: Melia, Myssoun, Bodil, Hubert, Ellen Margrethe, Jens, Jeanne 
 
Afbud: Sawsan, Salah og Suleiman 
 
Referent: Jeanne 
 
Hvis man ikke kan komme til bestyrelsesmøde, sendes afbud på mail til hele bestyrelsen 
 
Drøftelse af en intern sag. 
 
Borgmesterbesøg: 
Borgmestrene, tidl. Hans Toft og nuværende Michael Fenger inviteres til en fredagsspisning Ca. kl. 
17.30. (Efter bestyrelsesmødet er der kommet tilsagn fra den nuværende borgmester som vil 
komme fredag d. 7. oktober) 
Melia og Jens viser borgmesteren rundt i huset. 
 
 
Udflugter med NVH. 
Det blev besluttet, at hvis man ønsker at deltage i ture, vil der fremover være et system hvor man 
får et nummer som skal afgives ved fremmødet - hvorefter der markeres på en liste at man er 
fremmødt. 
Der kan kun betales for turen til den frivillige der står for turen og tilmeldingen. 
Det blev drøftet hvor stort beløbet til ture bør være. Det vil fremover kun være børnene der får 
turpas. 
 
Melia og Jeanne vil forsøge at udarbejde en procedure og lave et hæfte med vejledning til 
turtilmelding. 
Jens foreslår at turantallet skæres ned fra 5 til 3 ture. 
Hver tur kan have forskellig farve så det er nemmere at få overblik. 
Vi må være opmærksomme på at kommunikere regler og procedurer ud til nye frivillige. 
Keld Tørnquist vil gerne stå for fisketur igen i september. 
 
Ang. evt. oprettelse af seniorgruppe. 
Jeanne kontakter Pia Tardini der har erfaring med ældregruppe fra tidligere.  Der kan søges penge 
gennem DanskFlygtningehjælp. 
 
 
Ang. Fodbold 
Hussein vil gerne stå for starte fodbold. 
Det blev drøftet hvorvidt det vil være en ide at kontakte kommunens 
fodboldforeninger så børnene kan få glæde af de tilbud. 
Melia vil prøve at hjælpe Hussein til at finde en måde 
at støtte børnene til at tage del i foreningslivet. I kommunens integrationsråd sidder desuden 
repræsentanter for kommunens foreninger og idrætsliv som kan spørges til råds ved næste 
integrationsrådsmøde. 
 



 
Kurser fra frivillige 29/8 ang. Hjælp til hverdagsrådgivning og 15/9 ang. Integrations- og 
udlændingelovgivning. 
Der er sendt oplysning rundt til alle frivillige om at melde sig til hos Melia. 
 
Gentofteaften d. 30. sept. 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Ellen Margrethe, Bodil, Melia, Jeanne og Myssoun 
som planlægger aftenen. 
 
 
 
Styring af økonomi og tid. 
Bodil foreslår at vi holder et særskilt budgetmøde for 2023 i oktober. Hvilket blev godtaget. 
 
Det tages op ved næste bestyrelsesmøde hvor vi kan komme med ideer til hvad vi vil arbejde med 
til næste år. 
 
Gynge i træ 
Den trænger til at blive udskiftet.   
Vi skal være sikre på om legepladsen er god og sikker nok. Hubertus taler med frivilligklaus om 
det. Det skal undersøges om vi er underlagt særlige regler som institution af legepladsen. Ellen 
Margrethe vil undersøge sikkerhedsreglerne. 
 
 
Nyt t.v. i fællesrum? 
Der var enighed om at der ikke var behov for et t.v. da vi har en projektor. 
 
 
Skilt over NETVÆRKSHUSET 
 
Et besøg af en frivillig engelsk dame – Karren – foreslog at der sættes et skilt om over indgangen til 
NETVÆRKSHUSET. Melia vil tale med Karren om hvad der kunne være af muligheder. 
Melia pointeret er der bør stå: Netværkshuset – en del af DRC dansk flygtningehjælp 
 
Ang. Ungerummet. 
Melia etablerer kontakt til Mathias Olander fra kommunen for at få inspiration og vejledning til 
at få gang i rummet. 
 
Facebookgruppe ang. ting der gives gratis væk. 
 
Melia opfordrede at skrive til Bella Vad hvis vi vil have noget på FB. 
Bella Vad er en af vores unge frivillige, som har påtaget sig et mere aktivt arbejde med at udvikle 
fordelefor vores FaceBook og Instagram, hvor Melia også har ansvar, men kan spare lidt tid. 
En af Bellas aktiviteter er at koble vores FaceBook til andre lokale FaceBook-grupper, idet vi har 
konstateret, at nogle borgere ikke har været klar over, at vi har Startbiksen til møbler, køkkenting 
og legetøj og cykelrummet i Netværkshuset, hvor vi søger gratis cykler, der kan klargøres og 
sælges meget billigt til vores brugere. 
Hvis man vil lave informationer til vores FaceBook kan det ske ved mail til bella.vad@gmail.com. 
 



Netværkshuset åbner efter ferien fredag inden skolestart. 
 
Melia finder i forbindelsen med at arrangere programmet en dato til filmen ”Frihed håb og andre 
synder”. Filmarrangementet kræver, at der er mulighed til samtale og debat efterfølgende. 
 
 
Praktikant. 
Melia oplyser at der starter en praktikant der vil tilbyde undervisning af dansk til brugere med 
meget få danskkundskaber, onsdag d. 24. aug. Kl. 10. Ellen Margrethe vil sammen med Melia 
afholde opstartssamtale med hende. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag 21. sept. Kl. 18.30 


