Referat af medlemsmøde 25. august 2020
Deltagelse: 43 mennesker, herunder Ida fra Gentofte Kommune, Anne Cathrine fra Dansk
Flygtningehjælp, Melia og otte medlemmer fra bestyrelsen.
Karen var dirigent og Jens var referent.
Indledning ved Lise:
Lise takkede for det fine fremmøde. Der var både trofaste frivillige og nye ansigter.
Lise oplyste, at vi i hele den forløbne tid fra nedlukningen har forsøgt at hjælpe på forskellig vis,
men at der også havde været usikkerhed hos både brugere og frivillige efter nedlukningen og
genåbningen i forbindelse med corona-perioden. Det havde været en vanskelig tid med svære
beslutninger, hvor det var svært at tilgodese alle behov, men der var ingen tvivl om, at brugerne
har brug for vores hjælp. Perioden med corona kan tage lang tid.
Status ved Melia:
August har været en lidt forvirrende periode, hvor vi har måttet føle os frem. Der har været åbent
til senest kl.19 og lørdag lukket indtil videre. Samtidig eksperimenteres med, at brugere og
frivillige kan aftale at mødes inden kl. 16 for at ordne lektier eller rådgivning, og det fungerer fint.
Vi søger at få så mange brugere som muligt til at bestille tid. Der skal en vis indkøring til, men det
var Melias vurdering at det er ved at gå bedre. Nogle brugere kan have svært ved dette, og det må
vi være opmærksomme på.
Brugerne føler sig mere trygge og er de seneste uger i større grad begyndt at komme, for at hygge
sig, ordne lektier eller have behov for hjælp og brug af computer.
Der er dog stadig lidt tvivl blandt nogle brugere om corona og det kan være, at vi skal afholde flere
oplysende møder med en frivillig læge der tidligere har holdt en åben spørgetime om corona i
Netværkshuset.
Pt. savnes frivillige til hygge, rådgivning og lektiehjælp. Der er pt. højest 5-6 frivillige på en uge ud
over bestyrelsen. Melia prøver at matche hver enkelt bruger med en fast frivillig, så vidt dette er
hensigtsmæssigt og ønsket af begge parter. Aftaler disse to imellem kan laves når det passer, også
udenfor den egentlige åbningstid.

Konklusioner baseret på input:
Procedure med opkrævning af kontingenter er usikker – det anbefales at stramme den op. Faldet
i antal betalende medlemmer virker for stort. Flere var usikre på, om de havde betalt kontingent.
Det kan bestyrelsen oplyse om.
Den fysiske brug af huset gentænkes. Hvilke rum bruges bedst til hvad? Skal nogle aktiviteter
flyttes rundt? Kan vi f.eks. henlægge en del af lektiehjælpen til det store rum i kælderen?

Anne Cathrine anbefaler, at der laves klarest mulige aftaler med frivillige om, hvornår de skal
komme – f.eks. ”Hver torsdag fra 17 til 19”. Så kan man som frivillig også eventuelt melde fra til
Melia.
De frivillige, der ønsker at hjælpe på de nævnte områder, må meget gerne skrive til Melia, hvad de
gerne vil hjælpe med og hvornår.
Alle frivillige bedes skrive hvad de gerne vil hjælpe med og hvornår de gerne vil stå til rådighed på
mail: koordination@netvaerkshuset.dk.
Listen over, hvem der kan undervise i hvad skal ajourføres og hænges op ved indgangen, så alle
kan få et hurtigt overblik.
Det er er også en fordel, at Melia nemt kan kontakte disse hjælpere, hvis der opstår et behov for
dette. Det blev understreget, at der skal være værnemidler til rådighed, enten masker eller visirer
lige fra starten. Melia sørger for at bestille visirer. Mundbind har vi.
Vi har mulighed for at komme på kursus i Dansk Flygtningehjælps regi i rådgivning og lektiehjælp
for frivillige. Det kan vi, hvis vi kan rekruttere mindst 15 til de enkelte emner og det vil foregå i
Netværkshuset som et ryk ud kursus.
Karen vil gerne hurtigt have meldinger fra dem, der vil være med på kursus for frivillige, herunder
hvad de helt specifikt ønsker at lære om fx indenfor rådgivning, så kurset bliver skåret til efter
disse ønsker. Melia har lavet en navneliste og sørger for opfølgning. Hvis andre er interesseret i
sådan et kursus, så meld meget gerne tilbage til Melia på mail: koordination@netvaerkshuset.dk.
Det påtænkes at genåbne lørdagene. Der tages initiativ til at planlægge genåbning og der skal
være ca. 15 frivillige (4 pr. lørdag) for at gøre det. Vi skal udover disse have en der kan stå for
skemalægningen.

…………………………………………………………..
Øvrige informationer:
Pia Tardini vil gerne have en-to til at hjælpe sig med tur med Ældregruppen hver anden torsdag
eftermiddag. Ældreklubben består i at lave hyggelige aktiviteter for ældre brugere, f.eks. hygge
med kaffe og kage i Netværkshuset, udflugter, motion, se film, høre musik osv. Interesserede
bedes kontakte Pia på tlf.nr: 61344634 eller skrive til Melia på koordination@netvaerkshuset.dk
Eneste krav er en bil og lyst til at være sammen med ældre mennesker.
Nasrin søgte hjælp til dansk træning for to børn i hh 2. og 4. klasse. En frivillig meldte sig, men
måske er der brug for flere.
Ida fra Kommunen oplyste, at selv om Kommunens medarbejdere desværre ikke må komme fysisk
i Netværkshuset endnu så står de meget gerne til rådighed med råd og dåd. Ida kan skaffe
kontakter og kan selv kontaktes på 20 48 88 68.
Arne oplyste, at der mangler frivillige kontaktpersoner/-familier til et par bruger familier. Arne kan
kontaktes for nærmere oplysninger.

Arne informerede om, at cykelprojektet har været i gang hele sommeren. Det er åbent mandag kl
17-19 og der ekspederes 7-8 cykler om ugen.
Erik Brysting foreslog, at der arrangeres flere ture osv., da vi har penge til det.
Erik Oxenbøll fortalte om den vigtige sociale funktion, hygge bl.a i køkkenet, som vi ikke må
glemme vigtigheden af. Flere end ham må gerne hjælp til med hyggen i køkkenet.
Ahmed foreslog en anden form for social aktivitet, at der laves en ”Biografklub” i kælderen et par
gange om måneden, hvor brugere kan se film fra forskellige lande, danske som udenlandske. De
nye unge frivillige må meget gerne komme med forslag til sociale aktiviteter for unge.
Mødet sluttede med en tak for den gode stemning og den meget opmuntrende opbakning til
fortsatte aktiviteter

