
Referat af bestyrelsesmøde d. 19-10-2022 

 

Til stede: Sawsan, Jens, Hubert, Ellen Margrethe, Melia, Mathias, Sulaiman, Bodil, Salah, Jeanne 

Afbud: Myssoun 

Referent: Jeanne 

 

Strategi for Netværkshuset 

Keld Tørnqvist, frivillig, var inviteret til at deltage, og havde et oplæg om strategi, visioner og 

mission i bestyrelsesarbejdet i forhold til Netværkshusets vedtægter og særligt formål. 

Der var herefter en drøftelse af, hvordan der kan arbejdes med det i bestyrelsen. Det blev besluttet 

at der nedsættes arbejdsgrupper/tovholdere, der skal arbejde med organiseringen af husets 

aktiviteter bl.a. for at bruge de frivilliges tid mest effektivt.  Det blev konkluderet, at bestyrelsen 

arbejder videre med ideerne. 

Frivilligmødet i oktober styret af Bodil 

Der var stor tilfredshed med aktiviteterne. Melia orienterede om kommende planer og 

arrangementer: 

Der skal købes pynt ind til Halloween, måske kan Karen hjælpe med det? 

Tur til Nationalmuseet lørdag d. 19. nov. 

Julemusikcafe onsdag 30. nov. 

Juleklip tors. d. 1. december kl. 14-17 

Julefest d. 10. december 

 

Visning af filmen ”Frihed håb og andre synder” med efterfølgende samtale d. 27. oktober 

Onsdagsmad: Her har meldt sig nogle frivillige bl.a. Parvin og Maria. Jeanne deltager i det omfang 

det kan lade sig gøre og det kan kombineres med danskundervisning. Forslag under Idèbank til 

Netværkshuset: Naturoplevelser, sundhedsuge, børneungdoms træningslejr v. Bella og 

Skakundervisning 

 

Praktikanter: 

Samir er pædagogstuderende og starter i november. Arbejder med emnet ”integrationsprocesser – 

hvordan opleves det at komme til Danmark. Melia er hans kontaktperson. 

Maria, er i huset mandag formiddag kl. 12 og underviser i begynderdansk. 



 

Hjælp til Ukrainere: 

Hjælpen til Ukrainere fra Byens Hus på Hellerupvej der har hjulpet Ukrainere indstilles. I den 

forbindelse tager Netværkshuset over med hjælp. Jens er i gang med at udarbejde rejsebeskrivelser 

så Ukrainerne kan finde vej til NVH. Svitlana hjælper med oversættelsen. 

 

Tema Valg: 

Der holdes arrangement d. 24. oktober med temaet integration. Der er inviteret en del partier Bl.a. 

vil Ulla Sandbæk fra Alternativet komme. Der stilles små borde op og en ordstyrer styrer mødet og 

giver hver politiker 2 min. til at svare på spørgsmål. Ellen Margrethe foreslog at der stilles 

spørgsmål om hvorfor politikerne ikke ser det positive i integration samt i spørgsmål om integration 

i forhold til arbejdsmarkedet. 

 

Nordea Fonden 

Nordeafondon udbyder nu mulighed for at søge 10-40.000 kr. til foreningsarbejde med temaet ”Liv 

i det lokale”. Kan ses under linket ”Nordeafonden.dk/det -stoetter-vi/liv i -det -lokale. Pengene skal 

bruges til aktiviteter og ikke løn. Det blev besluttet at Bodil laver og sender en ansøgning. Jens og 

Melia hjælper til. 

 

Mino-Danmark (se hjemmeside).  

Bodil oplyser om denne organisation der arbejder med minoritetsgrupper i Danmark og laver talks 

om demokrati, medborgerskab m.m. kunne have interesse for brugerne i Netværkshuset. Foreningen 

kontaktes med henblik på besøg. 

 

Regnskab 

Regnskab v. Jens vedlagt og godkendt af bestyrelsen.  

Kommentarer: Vi har likvider for 424 tkr og underskud for året på 72 tkr. 

Kontingentindbetalinger er nu steget med 2 personer til 80 personer 

Bogprojekt er indregnet med 30 tkr. fra kommunen 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 32 tkr, men er forhåbentlig betalt af Trygfonden inden jul 

 

Næste møde 16. november kl. 18.30 


