
Referat af bestyrelsesmøde 14-12-2022 

 

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

Afbud: Salah, Sawsan og Sulaiman 

Referent: Melia 

 

1. Opsamling på Brugermøde 

Brugerne var engagerede under brugermødet og kom med mange gode ideer til kommende 

aktiviteter. Melia vil samle dem sammen, det bliver behandlet i bestyrelsen, vi holder et 

brugermøde igen medio marts og igen seks måneder senere. Vi vil fremover holde brugermøder to 

gange årligt. 

 

2. Nyt fra Melia 

Melia arbejder hjemmefra d. 19., 20. og 21. december mens der holdes julelukket i Netværkshuset. 

Melia vil besvare opkald og mails, arbejde med organisering af den frivillige indsats, afholde 

samarbejdsmøde med Blossom Project og planlægge kommende aktiviteter, herunder opdatere og 

optimere hjemmeside og færdiggøre program til udprintning hos Dansk Flygtningehjælp første uge 

i januar. 

Vi kan få penge til aktiviteter fra Frivilligcenter Gentofte. Pengene kan ikke udbetales og skal 

bruges i år. Leyla kan bestille billetter for ca. 2000 kr. til en valgfri aktivitet, fx. Experimentarium. 

Billetterne behøver ikke være låst til en dato, så de kan købes nu og bruges i det nye år. 

Frivilligcentret skal blot vide hvor mange henholdsvis børnebilletter og hvor mange voksenbilletter 

vi skal bruge. Melia vil høre om pengene kan bruges til den allerede planlagte biograftur til Grand, 

og ellers bestræbe sig på at få skaffet billetter inden jul til en anden aktivitet til det kommende år, 

gerne noget for børnene.   

 

3. Januar-april plan 

Bodil og Melia er næsten færdig med januar-april programmet. Bl.a. indgår Nowruz, den afghansk-

iransk-kurdiske nytårsfest, Årsmødet og nytårskuren, hvor vi håber at kunne vise 25 års 

jubilæumsfilmen. Melia sørger for at få printet programmet hos Dansk Flygtningehjælp første uge i 

januar.  

Under sidste bestyrelsesmøde aftalte vi at der til førstefredagsspisning skal betales 20 kr. pr. 

familie, men vi ændrer dette til 10 kr. pr voksen, da vi mener dette er mere rimeligt. Man skal så 

vidt muligt betale til Jens en mandag før arrangementet, men man kan også betale i døren, når man 

kommer. Vi etablerer en omhyggelig dørkontrol, så alle betaler efter reglerne. 

 



4. Iransk film -Hit the Road - i Grand 27. December 

Frivillige Stine (lektiehjælp) og Bjarne (cykelværksted) har arrangeret, at vi kan komme ind til 

Grand Bio, Mikkel Bryggers Gade 8, 1460 Kbh. K og se den Iranske film Hit the Road, fredag den 

23. december kl. 9.45. Det afholdes primært for brugere, men frivillige er også velkomne. Man 

mødes kl. 9.30 ved Grand, hvorefter Jens vil lave en samlet betaling af alle billetter. Brugerne skal 

selv finde ind til Grand Bio. 

 

5. Erfaringer med værter – hvem er værter hvilke dage? 

Vi vil fortsat styrke vores gode modtagelse af nye brugere og frivillige ved at der udover Melia til at 

modtage og introducere, er en frivillig social vært hver dag med fokus på at tage godt imod nye i 

åbningstiden. Det har fungeret godt med en ekstra vært indtil nu. 

Om mandagen er det Jens Frederiksen, om tirsdagen er det Gerd Barfoed, om onsdagen Erik 

Oxenbøll og om torsdagen Bodil Jensen. Rollen vil være at vise rundt på de to etager, fortælle om 

vores forskellige aktiviteter og hjælpe brugere og frivillige til rette hjælp eller lokale, så flest mulige 

føler sig godt informeret og kan bruge huset mere og bedre. De sociale værter skal være opsøgende, 

bære et skilt og evt. en vest og være synlige i forrummet/receptionen, hvor vi i det nye år får 

indrettet en bedre plads. 

 

6. Brug af Svitlana 

Svitlana, ansat ved Gentofte Kommune som frivilligkoordinator på ukrainerindsatsen, vil i det 

kommende år fortsætte med at komme i Netværkshuset om torsdagen fra kl. 14-16.30 frem til 

sommer. Svitlana vil formentlig kunne komme en ekstra dag om ugen, hvis vi kan finde relevante 

opgaver i huset.  

Vi foreslår, at Svitlana arbejder med at inddrage og engagere ukrainere i Netværkshusets arbejde og 

udarbejde informationsmateriale på ukrainsk. Meningen er også at Svitlana skal oplære frivillige i at 

kunne hjælpe ukrainere, så det ikke kun er hende der skal hjælpe 1:1.  

Jens, Melia, Svitlana og Ida Juhler vil afholde et møde d. 10. januar kl. 10-11 om fremtidige 

opgaver, roller og forventninger, hvor vi vil planlægge kommende opgaver for Svitlana og hvordan 

kommunen og Netværkshuset kan hjælpe hinanden i kommende indsatser.  

 

7. Status på video og bog 

Informationsmaterialet om Netværkshuset gennem 25 år er en anelse forsinket da vi bl.a. afventer at 

kunne få skrevet forord af borgmesteren. I stedet for at udlevere en bog til Nytårskuren den 21. 

januar, håber vi at kunne vise den video, der også udarbejdes som en del af projektet. 

 

8. Status Tjørnegårdsskolen 

Samarbejdet med Tjørnegårdsskolen forløber fint. De frivillige er glade for at deltage i indsatsen og 

det fungerer godt for børnene og familierne med lektiehjælpen på skolen.  



 

9. Trygfonden og Nordea Fonden 

Jens, Hubert og Melia har anmodet om udbetaling til cykelprojektet fra Trygfonden og de betaler 

formentlig inden jul. Tilføjelse siden mødet: Trygfonden har den 15/12 betalte beløbet for 

cykelprojektet. 

Der er også blevet søgt penge hos Nordea fonden til afholdelse af kultur- og naturoplevelser og vi 

venter fortsat på svar.   

 

10. Økonomi 

Vi har likvider for 298.000 kr. og underskud for året på -198.000 kr. 

Kontingentindbetalinger er steget med én person til 84. 

Jubilæumsprojekt indgår som nettoudgift med 10.000 kr. Vi har fået en regning fra journalisten på 

20.000 og fik i august 10.000 fra kommune, netto 10.000 kr. Dansk Flygtningehjælp betaler 

formentlig deres andel 20.000 kr. inden Nytår. 

Cykelprojektet indgår med 38.000. Vi håber, at Trygfonden inden Nytår betaler et tilsvarende 

beløb til os. 

Det er vigtigt, at vi i 2023 arbejder på at nå et nul-resultat igen. 

 

11. Eventuelt 

Intet at tilføje. 

 

12. Næste møde er d. 18. januar 2023 kl. 18.30 

 

 

 


