Referat af bestyrelsesmøde d.11.02.
Til stede: Lise, Melia, Erik, Medhen og Gerd
Afbud fra Nasrin og Ellen Margrethe
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Opfølgning fra sidst
Årsmøde/ Generalforsamling
Sommertur
Økonomi
Nyt fra Melia
Nyt fra bestyrelsen

Ad1) Mind Spring: Merwa var i Netværkshuset i mandags og talte med flere brugere.Hun fandt 5,
som er interesseret i at deltage i projektet.
Industrivaskemaskine. EM er på sagen.
Melias skema over kompetencer hos de frivillige er færdigt.
Hjemmeside og Facebook er ajourført.Men Melia skal have hjælp til at ændre banneret. Hun
kontakter DF herom.
Cykelhjelme til børn er indkøbt.
Håndværkerliste er endnu ikke blevet opdateret af Gerd.

Ad 2) Karin Rasch bliver ordstyrer.Karen Oxenbøll samt Melia referenter.
Stemmeoptællere bliver valgt til mødet.
Gerd er tovholder mht.mad og drikkelse.
Bestyrelsesmedlemmerne skal forberede spørgsmål til emnediskussionerne.

Ad 3) Sommerture. Emnet udskydes, indtil vi er fuldtallige i bestyrelsen.
Ad 4) Økonomi.Madklubben på Hellerupvej har fået halveret deres budget.
Ældreklubben får godkendt deres sommerudflugt.

Ad 5) Melia vil kontakte Davinder ang.projektor til filmvisning. Der mangler undervisere i engelsk.
Melia vil spørge rundt blandt brugere og frivillige.
Melia vil efterlyse folk, der kan underholde børnene.
Ad 6) Nyt fra Lise: der skal holdes kurser i førstehjælp. Pris ca.7000,00. Max.16 deltagere. Lise vil
ansøge TrygFonden om støtte, og Netværkshuset lægger ud.
Melia vil sørge for renholdelse af opvaskemaskine, vaskemaskine samt rengøring af køleskab.

Nyt fra Gerd: nogle kvinder har spurgt, om de må holde en arabisk kvindeaften. Det må de i fald,
der er åbent for alle kvinder.
1.fredag i marts. Melia vil spørge Ghiti og hendes veninde, om de vil stå for dette arrangement.
Gerd er tovholder.
Nyt fra Erik: har modtaget brev fra Arbejdstilsynet ang.APV. Det tages op i den nye bestyrelse.
Lise tager sig af det.
Nowroz afholdes d.28.03. 16-22:00.
Næste bestyrelsesmøde aftales med den nye Bestyrelse.

