
Referat af bestyrelsesmøde d. 16-11-2022 

 

Tilstede: Bodil, Ellen-Margrethe, Hubert, Jens, Mathias, Myssoun og Melia 

Afbud: Sulaiman, Sawsan, Salah og Jeanne 

Referent: Melia 

 

0. Flere værter til at byde velkommen i receptionen  

 

Det drøftes, at det er vigtigt, at der er flere til at sikre en god velkomst for nye brugere. Pga. travlhed 

hos Melia og de frivillige og en sporadisk ankomst fra nye brugere, kan det være svært at nå alle der 

kommer ind ad døren for første gang. Nogle ukrainere har desværre oplevet Netværkshuset som 

overvældende og har ikke fået en tilstrækkelig introduktion til huset.  

 

Det foreslås derfor, at der hver dag i åbningstiden fra kl. 14-19 er én til to frivillige der sidder i 

receptionen og som udgangspunkt kun har fokus på at tage imod nye brugere. Den ene frivillige kan 

være én fra bestyrelsen. At være vært og byde velkommen inkluderer at være opsøgende, spørge 

nyankomne om de kender Netværkshuset, fortælle hvilke tilbud vi har og tilbyde dem en rundvisning. 

Værten kan bære et stort skilt eller en T-shirt hvor der står ”Velkommen” på forskellige sprog. 

 

Det foreslås også, at vi indretter receptionen anderledes. Det gamle skrivebord som Melia benytter 

fjernes og et hæve-sænke bord placeres længere fremme, hvor Melia og ”velkomstkomitéen” er mere 

synlige og har lettere ved at tage imod nye brugere. I denne sammenhæng vil vi også se om de hvide 

borde, lige overfor indgangen, der nu benyttes til skakundervisning, kan fjernes. Skakundervisningen 

kan rykke et andet sted hen, fx til lektiecaféen.  

Jens vil påtage sig at være vært mandag og der findes værter til de andre dage. 

  

1. Åbningstider 

 

Efter påske ændrede vi vores åbningstider til at være mandag-torsdage fra kl. 14-19, hvor det tidligere 

var mandage, onsdage og torsdage kl. 16-20 og tirsdage kl. 16-18. Det besluttes, at vi fortsætter med 

at holde åbent fra 14-19, da mange brugere har brug for hjælp inden kl. 16. 

 

 

2. Tidsplan frem til d. 31. december 

 

Der afholdes julefest lørdag d. 10. december fra kl. 13-16. Ellen-Margrethe, Myssoun, Mathias og 

Melia vil deltage. Til julefesten skal der være en julemand, der skal deles gaver ud til børnene, der 

skal danses om juletræet og bydes på æbleskiver og risalamande med mandel og mandelgave.  

 

Som forberedelse til julefesten, skal der købes et juletræ. Dette sørger Hubert for at købe én uge før 

julefesten. Børnene kan i løbet af ugen pynte juletræet. Vi har julegaver tilbage fra julefesten i 2019 



der skal kigges igennem. Der skal købes flere julegaver og en mandelgave ind. Dette sørger Ellen 

Margrethe for i samarbejde med andre frivillige.  

Julegaver inddeles efter aldersgrupper og julegaverne fordeles i forskellige rum i huset. Det skal 

pointeres for brugerne, at man ikke kan bytte julegaver.  

 

Der er tilmeldingsfrist til julefesten torsdag d. 1. december. 

 

Melia laver en stor plakat til ophængning og løbesedler til omdeling i Netværkshuset, Ved 

Ungdomsboligerne og Tjørnegårdsskolen for at reklamere for julefesten og nå flest mulige 

flygtninge/brugere. Ellen Margrethe vil omdele dem ved Byens Hus. 

 

Der afholdes brugermøde onsdag d. 14.12 fra kl. 18-19.30. Formålet med brugermødet er at høre 

brugernes behov og interesser for aktiviteter i Netværkshuset. Hvad har brugerne behov for at lære? 

Hvilke ønsker har de til arrangementer og ture? Etc. Med brugermødet ønsker vi at inddrage brugerne 

mere og skabe mere engagement og ansvar for husets aktiviteter. Alle fra bestyrelsen skal gerne 

deltage i mødet.  

 

Netværkshuset holder julelukket fra d. 19.12.22 – 2.01.2023. 

 

3. Nyt fra Melia 

 

Melia skal på Tjørnegårdskolen tirsdag d. 22.11 fra kl. 13-14 for at holde møde med de frivillige 

angående opstart af lektiehjælp. Ydermere skal hun på besøg Ved Ungdomsboligerne torsdag d. 

24.11 fra ca. kl. 17-19 for at fortælle ukrainere der bor i boligområdet, hvad Netværkshusets tilbyder. 

Det sikres, at der er tilstrækkelige frivillige til at hjælpe i huset i disse tidsrum. 

 

Melia deltager i integrationstræf i Odense mandag d. 28.11 fra kl. 9-17.  

 

4. Strategi for Netværkshuset 

 

Til sidste bestyrelsesmøde blev der sat fokus på vigtigheden i at arbejde med emner som mål, mission, 

vision og strategi og der blev etableret en fælles viden om Netværkshuset nuværende niveau. Det 

aftales at bestyrelsen arbejder videre med disse emner. På årsmødet vil vi indledningsvist fremlægge 

ideer til drøftelse,   

 

 

5. Ukrainere til Netværkshuset 

 

Vi har stadig den udfordring, at der kommer meget få ukrainere til Netværkshuset. Jens har nu 

udarbejdet en oversigt, hvordan man lettest kan komme med offentlig transport fra Byens 

Hus/Hellerupvej til Netværkshuset samt fra Tonysvej/Gentofte Rådhus til Netværkshuset. Svitlana 

har oversat og omdelt materialet til ukrainere de lokale områder. 



Jens og Melia besøgte tirsdag d. 15 november boligsocial koordinator Ida Tindbæk Ved 

Ungdomsboligerne for at tale nærmere om hvordan vi kan styrke samarbejdet og arbejde for at 

ukrainere nemmere kan finde frem til Netværkshuset. Jens vil også besøge Bilharziosebygningen 

(tidligere Danmarks Akvarium) på Jægersborg Allé 1B, hvor 20-30 ukrainske flygtninge er ved at 

flytte ind, for at vi også her kan forklare, hvordan man kommer ud til Netværkshuset. 

 

Svitlana, som er ansat af Gentofte Kommune til at hjælpe ukrainere og kommer i Netværkshuset hver 

torsdag fra kl. 14-16.30, begynder formentligt at komme i Netværkshuset to gange om ugen efter jul.  

 

6. Samarbejde med Tjørnegårdsskolen 

 

Efter at være blevet kontaktet af Bettina, GFO-leder på Tjørnegårdsskolen og Ida Juhler, konsulent 

ved Gentofte Kommune med ønsket om hjælp til Tjørnegårdens lektiecafé for ca. 25-30 tosprogede 

elever i indskolingen (0-3 klasse) er det besluttet, at Netværkshuset over en periode skal hjælpe 

tosprogede elever i lektiecaféen tirsdage fra kl. 14-15.30, umiddelbart efter børnene har fri fra skole. 

Jens, Ellen Margrethe og Melia deltog i et møde med Bettina, Ida og Nabia (pædagog med fokus på 

den tosprogede gruppe), hvor samarbejdet, muligheder og udfordringer blev drøftet. Mange af 

familierne har svært ved at få deres børn til Netværkshuset for at få lektiehjælp, hvorfor vi vil prøve 

denne løsning af.  

 

Melia skal være tovholder på et opstartsmøde tirsdag d. 22.11 kl. 13-14, sammen med Nabia, hvor de 

frivillige skal klædes på til lektiecaféen. 5 frivillige fra Netværkshuset har på nuværende tidspunkt 

meldt sig til og herudover vil andre lokale borgere, herunder nogle af forældrene til eleverne også 

blive frivillige i lektiecafeen. Dem der ikke er medlemmer af Netværkshuset og frivillige under DRC 

Dansk Flygtningehjælp, skal skrive under på en frivilligaftale fra DRC, give samtykke til indhentning 

af børneattest og informeres om muligheder som frivillige.  

     

 

7. Status på informationsmateriale (video og bog) om Netværkshuset 

Jan Kjær, journalisten der arbejder på bog/hæfte og video om Netværkshuset, er godt i gang med at 

samle materiale ind. Han har allerede interviewet mange frivillige og brugere og deltaget i mange af 

Netværkshusets aktiviteter. Jens pointerede, at vi skal være opmærksomme på tidsplan og deadline i 

forhold til Veluxfondens krav. Jens kontakter Jan for at finde ud af om han kan have materialet 

færdigproduceret til før jul. 

 

8. Nordea Fonden      

Bodil og Melia laver ansøgningen om 40.000 kr. til fremme af fællesskaber gennem natur- og 

kulturoplevelser til Nordeafonden færdig torsdag d. 17.11. Frivillig Emil har allerede sagt, at han 

gerne vil stå for fire skovture i foråret som noget af fondsmidlerne skal gå til. 

 



9. Mino Danmark 

Bodil har været i kontakt med Mino Danmark for at invitere dem til at holde et foredrag i 

Netværkshuset om deres arbejde. Mino var meget positive og interesseret i et samarbejde med 

Netværkshuset, men er ikke vendt tilbage med mulige datoer for et foredrag endnu. Foredraget skal 

gerne have en plads i januar-april programfolderen.  

 

10. Januar-april plan 

Bodil og Melia står for 4-måneders planen som laves i december måned. I programmet skal bl.a. 

indgå Årsmødet og Jubilæumsfesten. Årsmøde afholdes tirsdag d. 21. marts kl. 19-21. 

Det drøftes om vi bør ændre praksis og tidspunkter for første fredagsspisning. Der har til de sidste 

fredagsspisninger været en kløft mellem frivillige og brugere der går en time efter maden er blevet 

serveret, med effektiv oprydning efter spisningen, og frivillige og brugere der ønsker at blive længere 

tid efter maden er spist. Det besluttes, at vi fortsætter med at afholde fredagsspisning fra kl. 18.00-

20.30. Vi skal arbejde for at folk bliver siddende og hygger sig under arrangementet, så folk ikke 

splittes og der ikke kun er ganske få frivillige tilbage til at lukke huset af, men samtidig holde fast i 

at kunne lukke senest kl. 20.30. Vi skal også i højere gad end nu sørge for at forskellige nationaliteter 

møder hinanden ved bordene og ikke deles op – det gælder også danske frivillige.    

Det besluttes også, at vi strammer op på praksis vedrørende tilmelding og betaling og sætter betaling 

til 20 kr. pr. familie. Når man tilmelder sig, skal man fremover have en billet, så vi kan have et 

overblik over, hvor mange der kommer. Der skal være tilmeldingsfrist mandagen før.  

11. Økonomi 

Vi har likvider for 355 tkr. og underskud for året på 140 tkr. 

Kontingentindbetalinger er nu steget med 3 personer til 83 personer. Det er tre helt nye medlemmer, 

der har tilsluttet sig os i november. Derudover havde kontaktpersongruppen d. 8.11 møde for mulige 

nye kontaktpersoner, og her vil nok være 2-3 personer der bliver medlemmer. 

Bogprojekt er indregnet med 30 tkr. fra Gentofte Kommune og Dansk Flygtningehjælp. Det skulle 

gerne stå på 0, når året er gået og journalisten er færdig, har faktureret til os og vi har fået de sidste 

penge fra kommunen og Veluxfonden. 

Cykelprojekt har indtil nu kostet 34 tkr., men er forhåbentlig betalt af Trygfonden inden jul. 

§18 ansøgninger er for 2023 er sendt afsted til Gentofte Kommune. Vi har i år søgt 450.000 kr. i 

stedet for det normal 350.000 kr. Tilsvarende har vi på vegne af Hellerupvej 22 søgt om 30.000 kt. i 

stedet for 20.000 kr., ligesom vi særskilt og som noget nyt har søgt 20.000 kr. til projekt lektiecafé 



på Tjørnegårdskolen. Baggrunden for de højere beløb er større omkostninger i relation til brugere 

fra Ukraine. Budget 2023 vil blive ændret. 

 

12. Eventuelt 

 

Det blev drøftet om vi bør fortsætte med at holde bestyrelsesmøder den tredje onsdag i morgen i det 

nye år. Det blev besluttet, at vi fortsætter.  

 

Et andet vigtigt punkt til overvejelse er brug af Netværkshusets ressourcer. Hvordan og hvem bør vi 

prioritere at give hjælp til, når ressourcerne er knappe? Der kommer rigtig mange iranere på XG1-

ordning (tidligere kaldt Green card) på baggrund af deres uddannelse som sygeplejerske eller andre 

uddannelser, og de efterspørger hjælp til sprogtræning, lektiehjælp, bankkontooprettelse mv. Der vil 

formentlig komme flere. Vi vil som udgangspunkt gerne hjælpe denne gruppe. Men det er vigtigt, at 

det ikke bliver på bekostning af tid til hjælp til brugere med flygtningebaggrund, der ikke er lige så 

ressourcestærke. Ydermere er det vigtigt, at frivillige ikke bliver overbelastede. Melia vil se på 

muligheden for at etablere grupper for hjælp til sygeplejersker evt. om formiddagen uden for 

åbningstiden.   

  

Ellen Margrethe oplyser, at hun holder ferie fra d. 27.11-4.12. 

13. Næste mødedato 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 14.12 kl. 19.30-20.30 efter brugermødet. 

 

 


