Bestyrelsesmøde Netværkshuset 16-06 2020
Deltagere: Lise, Jens, Hubert, Gerd, Ellen Margrethe, Erik, Melia, Myssoun, Karen
Afbud: Medhhen
1. Integrationsrådet
Birgit Jensen, der er nyt medlem af Integrationsrådet, deltog i dette punkt.
Integrationsrådets arbejde er fokuseret på ’Kvinder i beskæftigelse’ og ’Sundhed’.
Endvidere er kommunen involveret i det Iværksætterforløb (omfattende sprogtræning), som
Kasper og Henriette varetog før corona-krisen og som efter sigende vil blive genoptaget.
3 andre emner relevante for en dialog mellem Integrationsrådet og Netværkshuset blev nævnt:
1: en indsats, der sigter på at hjælpe de forældre, der er fuldstændig afhængige af deres børn i
interaktionen med det offentlige system. En sådan indsats kunne tage afsæt i DRCs tilbud til
frivillige om ’Hverdagsrådgivning’. Frivillige, der har deltaget i dette kursus vil måske kunne
overtales til at drive en café om samfundsforhold for brugerne.
2: en indsats, der sigter på dialog mellem flygtninge og arbejdsmarkedet, f.eks. i form af besøg af
grupper af flygtninge på udvalgte virksomheder.
3: en indsats for at komme i dialog med de unge mennesker, som vi ikke længere har særlig god
kontakt med. Det blev foreslået at kontakte Natteravnene, Gade-teamet , SSP eller Rafik (én af
kommunens boligsociale medarbejdere) for at blive klogere på et muligt samarbejde. Lige nu har
NVH dog begrænsede ressourcer til at løfte denne opgave.
Desværre er fremmødet i Integrationsrådet meget ringe for de af flygtningene valgte
repræsentanter. Der arbejdes derfor også aktuelt på, hvad man kan gøre for at ændre dette.
2. Opfølgning på seneste referat. Hængepartier
Samvær i haven: Nasrins forsøg på at få nogle iranske kvinder til at komme er ikke lykkedes.
Mange er fortsat bange for at blive smittede. Myssoun vil gerne prøve at aktivere sit netværk med
henblik på at få gang i denne aktivitet. Karen prøver at få kontakt-information på nogle af
kvinderne i Ved Ungdomsboligerne.
Sprog-caféen: Denne aktivitet er kommet godt i gang med flere og flere deltagere fra gang til gang.
Men det er et problem at kvinder med børn ikke kan deltage. Melia er i gang med at søge efter
nogle frivillige, der kan være med til at passe børnene og aktivere dem.
Rengøring: Der er underskrevet en kontrakt med start 1.08 og for ½ år. Helene Rasmussen i
Kommunen er endnu ikke underrettet og foreløbig dækkes udgiften af driftsmidlerne. Benin gør
rent på daglig basis og Melia bistår også med den daglige afspritning. Der er ved at blive lavet et
tjek-skema til toiletterne, så man kan se hvornår der sidst og af hvem er blevet sprittet af.
Vedligehold/forbedringer:
Nye højtalere og TV er udskudt til efter ferien.
Trappen er blevet linoleum belagt (13.000 kr.)

Vi mangler
• At male gelænder langs kældertrappe
• At etablere liste på trappen (skal skrues i)
• At reparere og male have-trappegelænder (der skal være gelænder i begge sider)
• Sliske til græsslåmaskine
• Fodliste i køkken
• Metalplader i køkken (i stedet for fliser)
• At etablere markise i haven
Hubert forhører sig hos Arne vedr. montering af markise.
Etablering af haveskur er ikke længere aktuelt, efter at der er frigjort et rum i kælderen.
Indkøb af græsslåmaskine er udsat til efter ferien. Erik oplyser, at han kan få 10% hos Bauhaus
Nasrin har ønsket at holde pause som medlem af Bestyrelsen. Ellen Margrethe blev valgt som vikar
for Nasrin som næstformand.
3. Planlægning af sommerperioden og de første måneder derefter
Regler:
DRC har ingen specifikke regler udover maksimalt 50 deltagere og udvisning af hensyn til sårbare.
Lise har fra Ida Juhler fået kopi af de retningslinjer, der er besluttet af Frivilligcentret i LyngbyTårbæk Kommune. Inspireret af disse retningslinjer besluttede vi, at
a) opgøre hvor mange mennesker, der må være i de enkelte rum – baseret på areal. Hubert opgør
arealet (indkøb af digital afstandsmåler). På døren til hvert enkelt rum slås op, hvor mange der må
befinde sig i rummet. Antallet af stole reduceres til det maksimale antal.
b) køkkenet ikke må bruges til ophold og stole fjernes fra dette rum
c) tætheden i computerrum vises ved tildækning af nogle af computerne
d) hver enkelt selv sætter sin kop i opvaskemaskinen og man skriver navn på sin kop, hvis man
opholder sig længere tid på NVH.
e) det er OK at servere lidt bagværk og f.eks. nogle gulerødder
f) at retningslinjerne skal affattes, så man tydeligt kan se, hvad der NVHs ansvar og hvad der er
brugernes ansvar.
Melia nedskriver retningslinjerne og sørger for, at de bliver hængt op.
Aktivitets- niveau:
Vi besluttede at holde åbent i juli måned 2 dage om ugen:
Torsdag fra 16-20: udelukkende for voksne
Lørdag fra 12-15: for børnefamilier
Herudover vil der blive lavet 2 busture:
Onsdag d. 22/7 til Lejre Forsøgscenter
Onsdag d. 5/8 til Vikingeskibsmuseet i Roskilde

I uge 28 vil der endvidere i samarbejde med Kommunens boligsociale medarbejdere (Ida og Rafik)
blive lavet forskellige aktiviteter for børn (fodbold, gymnastik, dans, krea, ture)
Til de to busture har vi fået bevilget 10.000 kr. fra DRC. Disse penge vil række til at betale for
busserne, som vi af hensyn til afstandskravet skal have flere af end normalt.
Supplerende emner til ture blev foreslået, bl.a. Skovtårnet ved Næstved og Naturparkerne
Mølleåen og Amager.
Det vurderes, at vi har ressourcer nok til at kunne holde ovenstående program kørende, men det
vil være meget nyttigt, hvis vi kan aktivere nogle yngre mennesker til at medvirke.
Melia har allerede kontaktet flere af de unge, der allerede kommer på huset, og hun vil holde et
møde med disse i næste uge, inden hun går på ferie. Endvidere er der lavet et jobopslag til
frivilligjob.dk med sigte på rekruttering af flere frivillige hen over sommeren. Ellen Margrethe vil
stå for opslaget og henvise potentielle kandidater til Karen og Jens.
Melia vil lave en oversigt, der viser, hvordan Bestyrelsens medlemmer samt andre frivillige
fordeler sig på vagterne hen over sommeren.
4. Nyt fra Melia
Den irakiske læge Zainab Nagras holder ’corona-spørgetime’ fredag d. 26.06 fra kl. 16-18.
Nasrin vil deltage via Skype og samle spørgsmål fra dem, der ikke tør komme.
Melia har slået begivenheden op på facebook, men vi skal alle huske at sprede budskabet.
Melia er blevet kontaktet af en kvinde (Esther), der gerne vil tilbyde undervisning i meditation
efter sommerferien. Hun følger op på sagen.
Formidlet gennet DRC har vi modtaget tilbud om yoga undervisning fra en studerende efter
sommerferien der vil undersøge yogaens indflydelse på flygtninges sundhed. Dette tilbud tager vi
også gerne imod.
5. Nyt fra Bestyrelsen
Det er besluttet at lukke Tøjbiksen.
Tove, der har været én af de drivende kræfter, har meldt, at hun stopper, og de øvrige ønsker ikke
at fortsætte. Det er et meget stort arbejde og behovet synes ikke længere at være særlig stort. Det
er endnu ikke besluttet, hvordan tøjrummet skal udnyttes.
Start-biksen skal huske at ændre deres opslag, så der ikke længere henvises til Tøjbiksen. Det tøj
der fortsat findes vil blive afleveret til Røde Kors.
6. Økonomi
Der er flere der har betalt kontingent, men fortsat har kun ca. 50 betalt.

Der har siden sidst været et mindre forbrug på administration og køkken samt på cykelprojektet.
De store udgiftsposter hidrører fra køb af opvaskemaskine og reparation af gulv (i alt ca. 50.000
kr.).
Forbruget per dags dato er på ca 188.000 kr. mod 207.000 kr. på samme tid sidste år.
Der er afsat 85.000 kr. til store ture.

7. Evt.
Sommerhygge i Lises sommerhus d. 9.08 kl. 13.00.
Hver især medbringer vi en ret (undtagen Myssoun).
8. Næste møder
Tirsdag 11.08 kl. 15
Tirsdag 15.09 kl. 18.30
Tirsdag 6.10 kl. 18.30

