Bestyrelsesmøde d. 21. sept. 2022
Tilstede: Hubert, Mathias, Jens, Melia, Ellen Margrethe, Bodil (kun i første punkt om økonomi)
Deltog ikke: Myssoun, Suleiman, Sawsan, Salah
Referent: Jeanne
Økonomi
Jens gennemgik den vigtigste punkter for økonomien 2021-2023.
Koordinatoromkostninger var på 288,9 tkr. i 2021, da vi havde modtaget for mange penge i
tidligere år, som først skulle bruges. Nu aftaler vi hvert år ved årets start, hvad samlede
omkostninger til koordinator skal være, og Kommunen sender så et månedligt beløb, der dækker
det.
Omkostninger til mad var steget fra 19.5 tkr i 2021 til estimeret 100 tkr i 2022. Dette skyldes vores
mange onsdag/fredags åbninger frem til august, til vores (ukrainske) flygtninge.
Af samme grund er betaling til Hellerupvej 22 stegt fra 3,6 tkr i corona-året 2021 til 50 tkr i
ukraineråret 2022.
Udflugter er steget fra 90,6 tkr i 2021 til estimeret 160 tkr i 2022. Det skyldes to ekstra
sommerudflugter med bus samt lavere pris for alle. Vi endte med, at ukrainere alligevel kom gratis
med.
Vedligeholdelse af hus er steget fra 25,3 tkr i 2021 til estimeret 180 tkr i 2022. Det skyldes primært
nye døre til haven og ud fra cykelrummet samt indretning af unge-rum.
Nettoresultaterne var i 2021 et underskud på 135,5 tkr, estimeret underskud 2022 på 187,2 tkr og
budget 2023 et overskud på 9 tkr.
Information fra Melia:
Melia informerede om at vi nu har en fælles mailadresse og fælles kalender for bestyrelsen.
Ang. Rengøring. Der har været problemer med at gøre rent i kælderetagen om fredagen, fordi der
er aktiviteter i rummet. Det må reguleres, så rengøringen kan komme til.
Lån af NVH lokaler. Der er en gruppe der har udtrykt ønske om at låne lokaler til fællesspisning om
fredagen hvor de selv betaler og tager imod betaling (udover første fredagsspisning). Hertil har
bestyrelsen den holdning, at aktiviteterne i NVH skal have sammenhæng med husets målsætning,
så vi må sige nej.
Nøgler. Det skal tjekkes, hvem der har nøgler til NVH og nøgler fra folk der ikke har tilknytning til
huset mere, fx tidligere frivillige skal afleveres.
Bespisning om onsdagen. Det blev besluttet, at genoptage maddag/bespisning om onsdagen.

Madlavningen foreslås fordelt mellem os og brugerne og sådan, at det ikke er fra ét bestemt land
hver gang. En frivillig ønskes at hjælpe Myssoun.
Desuden besluttes det at genoptage bespisning om onsdagen. Mange brugere er meget hårdt
økonomisk ramt.
NVH udgifter til mad skønnes til 6-800 kr. pr gang.
Det foreslås at der søges overskudsmad fra butikkerne.
Ved at inddrage brugerne til madlavning kan det give socialt samvær nationerne imellem.
Melia vil skrive til Superbrugsen mm., Sallinggruppen og andre relevante butikker om at få
overskudsmad. Ida Juhler kan evt. kontaktes desangående.
Praktikant i NVH. Maria ønsker at starte sprogundervisning (dansk) med en gruppe kvinder om
mandagen kl. 11. Sammen med Myssoiun er der samlet et lille hold.
Jeanne foreslog at der samarbejdes med denne sproggruppe og de øvrige sprog- og
samtalegrupper i huset med henblik på sparring.
Ny aktivitet- Yoga finder sted om torsdagen 14.30 – 15.30 ved Karrin, ny frivillig.
Konference. Melia ønsker at deltage i en konference i Aarhus. 11. Og 12. oktober, hvilket
bestyrelsen sagde ja til.
Vi har brug for reserver til at træde til når Melia i så fald er på kursus.

Opfølgning af emner fra sidste uge:
Ellen Margrethe: Det vil være en god ide at skabe en seniorgruppe. Der er mange ældre ensomme.
Det kunne være fint at de kunne samles i NVH.
Ang. Fodbold. Hussein vil gerne starte fodbold om lørdagen.
Ang. Sikkerhed på vores legeplads, oplyser Ellen Margrethe at det hører under Gentofte
Kommunes regi at kontrollere om legepladsen er sikker. Hubert kontakter Klaus angående dette.
Skilt over NVH. Jens orienterede om skiltet over NVH. Der ønskes et bedre og større skilt over
huset og ude ved parkeringspladsen. Måske har DRC nogle skilte der kan bruges. Melia vil
undersøge det.
Hubert undersøger. hvilke muligheder der er for at lave en flot synlig skiltning og gøre gavlen
præsentabel.
Ang. Klaver: Der er købt et nyt og bedre klaver.

Ungerummet. Bella er tovholder og der er reklameret for det på FB
Ang. Nordeafondens tilbud, det vil blive drøftet i de kommende dage.
Ang. GentofteNatten. Vores arrangement er annonceret i en folder der findes på bibliotekerne
hvor det meddeles, at vi har åbent hus med filmfremvisning og musik. Melia lægger et opslag om
vores aktivitet på FB, Vangede og Dyssegårdsgruppen.
25 års julilæum for NVH er under planlægning. Jens har samarbejde med journalisten.
Ellen Margrethe forsøger at finde brugere der kan komme med beretninger. Hvis det går som Jens
håber, og bogen er færdig til november, kan der evt. laves en event i januar-23.
Hubert foreslår et 25 års arrangement om vinteren og et om sommeren igen. Jens referere til
samtale med Arne som synes at jubilæet bør markeres i januar-23.
Ang. udlevering af brød om onsdagen fra bager Hjort. En fast stab af frivillige deler brødet op og
uddeler til brugerne. Brødet kommer kl.18 Niels eller Erik henter brødet onsdag og torsdag.
Myssoun har hidtil stået for det. Der er brug for mere styring af uddelingen og Melia laver en
procedure om hvordan brødet fordeles fra næste uge.
Fremover køres brødet til kælderen og Ellen Margrethe sørger for det.
Hubert oplyser om at der stadig mangler cykler. Han har fået fat i en grossist hvor der kan købes
reservedele.
Integration af brugere. Punktet tages når Bodil er til stede, da hun har bragt punktet op.
Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 19. okt. kl. 18.30

