Bestyrelsesmøde Netværkshuset 15.09 2020

Deltagere: Lise, Jens, Gerd, Ellen Margrethe, Hubert, Erik, Myssoun, Karen, Nasrin (på Skype)
Afbud: Medhhen
1. Coronasituationen
Melia vurderer, at det går godt med overholdelsen af corona-reglerne. Der sprittes behørigt og påtale om
brug af masker bliver straks accepteret. Der har dog været færre både brugere og frivillige de sidste par
dage – formentlig på grund af stigningen i smitte.
Det blev vedtaget at skærpe brugen af mundbind/vesir til udover ved lektiehjælp/rådgivning at gælde alle
personer i kontoret og computerrummene. Dog vil børn under 12 år være undtaget (som i den offentlige
transport). Det er meget vigtigt, at vi alle hjælper med til at håndhæve reglerne.
Det anbefales som en better practise at tilbyde et rent mundbind til de personer, man skal hjælpe med
lektier eller rådgivning.

2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde
Opfølgning foretages under de enkelte punkter nedenfor.

3. Opfølgning på referat fra medlemsmødet
Flere har betalt kontingent efter medlemsmødet. Vi er nu oppe på 68 betalinger. Det er ikke så mange, men
det vurderes, at nedgangen i betalinger primært er blandt de ikke-aktive medlemmer.
Der er ikke kommet så mange tilmeldinger om hjælp som forventet efter det meget positive
medlemsmøde. Desværre har Pia vist heller ikke fået hjælp til at drive ældreklubben videre. Lise kontakter
Pia for at drøfte problemet med hende.

4. Siden sidst
11 personer har bekræftet deres interesse i et kursus om hverdagsrådgivning afholdt af Dansk
Flygtningehjælp på Netværkshuset. Anne Cathrine har tilkendegivet, at det er tilstrækkeligt til, at Dansk
Flygtningehjælp vil udbyde kurset. Bestyrelsen blev enige om emner og mulige datoer for kurset (27.10,
10.11, 17.11). Karen finder ud af, hvordan man tilmelder sig kurset. Ellen Margrethe vil forhøre sig hos
Kommunen om muligheden for et supplerende kursus om de emner, hvor Kommunen er mere relevant end
Dansk Flygtningehjælp.
Den ugentlige rengøring fungerer nu upåklageligt – efter påtale af enkelte udeladelser de første par gange.
Lise har meddelt Dansk Vandrelaug, at vi ikke kan overse vores deltagelse i projekt ”Fælles Fodslag” lige nu,
men at vi vil vende tilbage til foråret om mulighederne.
Vores hjemmeside trænger til at blive frisket op. Det vil være godt, hvis vi kunne få én af de unge frivillige til
at engagere sig heri. Melia kontakter Davinda om sagen.
Der blev snakket om brugen af nudging til at sikre overholdelse af coronareglerne. Det blev besluttet at
indkøbe diverse kulørte mærkater og klisterbånd til at understøtte den ønskede adfærd. Aktion Melia.

5. Program for efteråret
Det blev besluttet, at efterårets program skal bestå af følgende arrangementer:








Nationalmuseet
Zoologisk Have (i efterårsferien)
Biograf-eftermiddag (i efterårsferien)
Drage-dag (i efterårsferien)
Halloween (lørdag d. 31.10)
Julearrangement (lørdag d. 12.12)
Fisketur?

Der vil blive planlagt to ture til Nationalmuseet –én tur for børnefamilier og én tur for voksne. Lise og Ellen
Margrethe planlægger turen for voksne og Myssoun og Melia planlægger turen for børnefamilier.
Turen til Zoologisk have vil Ellen Margrethe planlægge, forhåbentlig sammen med én af de unge
frivillige/brugere.
Ahmad vil stå for biograf-arrangementet. Der vil blive indkøbt ny projektor. Bestyrelsen er villig til at bevilge
penge til den dyre model. Davinda eller en anden AVmiddel kyndig (f.eks. på Bakkegårdsskolen, aktion:
Nasrin) spørges til råds før indkøbet. Der skal endvidere købes lærred (eller males væg) og sys gardiner.
Halloween-arrangementet vil bestå i udskæring af græskar samt hygge omkring en eller anden form for
græskarspise (kage/suppe). Dorthe vil blive underrettet med henblik på at inspirere nogle lørdagsvagter til
at tage del i denne aktivitet.
Julearrangementet tænkes afviklet som et udendørsarrangement. Der vil være gaver og godteposer som
der plejer, men vi vil tænke kreativt med henblik på at lave det sjovt og aktivt for børnene at deltage.
Arbejdstitlen er ”Find julemanden”. Juleudvalget består foreløbigt af Lise og Ellen Margrethe.
Dragetur og fisketur håber vi, at Arne vil stå for. Men det er endnu ikke aftalt.
Kursus i førstehjælp bliver desværre ikke til noget i denne omgang. De penge vi havde fået bevilget skulle
have været anvendt i foråret.
Vi besluttede at deltage i ”We walk” kampagnen. Det skal foregå i uge 39, så vi er sent ude. Med sigte på at
få aktiveret flest muligt, vil vi lægge det i forlængelse af Kaspers kursus torsdag d. 24.09. Myssoun påtager
sig at informere herom. Ellen Margrethe og Karen vil gerne gå med.
Melia og Lise laver folder med efterårsprogrammet.

6. Brug af tøjbikse-rummet
Der blev forslået 2 mulige anvendelser for tøjbikse-rummet, enten som computerrum eller som et
værkstedsrum, hvor vi kan opbevare vores værktøj/materialer, hvor der kan laves reparationer og
gennemføres workshops af praktisk eller kreativ karakter. Begge forslag er gode. Lise og Hubert påtog sig
at kigge på, om det er muligt at indrette rummet, så begge formål kan tilgodeses.
De to nuværende små computerrum forestiller vi os opretholdt som stillerum med i hvert fald én computer.
Davinda skal kontaktes med henblik på eventuelle begrænsninger vedrørende serveren (Melia).

7. Start-biksen
Der er brug for at udbrede kendskabet til Startbiksen, så flere vil være opmærksomme på de gode
muligheder, den byder på. Jens er i gang med at skrive en lille artikel herom med henblik på det næste
nummer af Nyhedsbrevet. Det vil også være oplagt i forbindelse med en ny hjemmeside at få reklameret
for Start-biksen på en attraktiv måde.
Der er overvejelser om eventuelt at udvide med tøj i Start-biksen. Der er dog en del skepsis grundet den
store arbejdsbyrde, der vil være forbundet hermed. Det blev foreslået eventuelt at samarbejde med Røde
Kors i Vangede herom. Startbiks-gruppen holder møde d. 22.09 og vil her drøfte mulighederne.

8. Vagt-planlægning
Vagterne for tirsdag, onsdag og torsdag fortsætter som hidtil:
Tirsdag: Gerd - Onsdag: Erik og Karen - Torsdag: Jens og Ellen Margrethe.
Hubert vil også prøve at fortsætte mandag – i hvert fald en tid. Heldigvis synes der nu også at være en del
frivillige om mandagen. Myssoun kommer alle dagene .

9. Lørdags-åbning
Forslaget til hvilke retningslinjer, der skal være gældende under lørdagsåbent blev vedtaget. Karen
underretter Dorthe herom.

10. Projekt ”Styrmand i eget liv”
Frivillige-netværket på Frivillig-Center Hellerup har et projekt, der hedder ”Styrmand i eget liv”. Projektet
henvender sig til udsatte unge, både flygtninge og andre. Projektet foregår i samarbejde med
organisationen Headspace, der arbejder med at få unge til at fortælle om deres problemer – anonymt. Vi vil
gerne være med til styrke indsatsen over for unge, der har det vanskeligt, og vil derfor forfølge muligheden
for at få Headspace til at komme på Netværkshuset. Det vil være særdeles godt, hvis vi kunne få engageret
nogle unge til at tage ansvar i denne sammenhæng. En mulighed kunne være den gruppe af unge på Gl.
Hellerup Gymnasium, som har meddelt, at de gerne vil komme på Netværkshuset et par gange om ugen og
påtage sig ansvaret for en aktivitet. Melia følger op på dette.

11. Video om Netværkshuset
Det årlige ”frivillig-fredag” arrangement er i år aflyst af muligheden for, at hver forening laver en kort
præsentationsvideo. Videoen laves i Frivillig-Centret med kyndig hjælp. Den skal være af blot 10 minutters
varighed og den vil blive klippet sammen til nogle få minutters spilletid. Der må max komme 2 personer og
arbejdet skal finde sted fredag d. 25.09. Melia vil på trods af den korte tidsfrist godt kaste sig i lag med
opgaven og vil forsøge at få fat i én af de unge til at være med. Der bør fremsendes en råskitse til en
drejebog til Bestyrelsen inden d. 25.09.

12. Lektiehjælp
Det er vurderingen, at de fleste af dem, der ønsker lektiehjælp, får den. Grundet den øgede smitterisiko er
der dog sket et frafald blandt frivillige. Nasrin vurderer således, at der pt. er 8 elever, der har brug for
hjælp. Vi bør overveje at lave opslag/kontakte gymnasier, seminarier og lignende. Melia og Nasrin snakker
videre herom.

Det er fortsat en bekymring, at specielt de, der har allermest brug for hjælp, ikke bliver hjulpet. Selv om det
er OK at komme på Netværkshuset uden at have bestilt tid, tolker nogle tilsyneladende de gældende regler
som om man kun kan komme på Netværkshuset, hvis man har bestilt tid. Vi bør derfor kigge på vores
formuleringer på hjemmesiden og få det gjort tydeligere, at det er OK at møde op på Netværkshuset også
uden tidsbestilling. Ellen Margrethe og Melia kigger på teksten.

13. Økonomi
Vi har fortsat ikke brugt særligt mange penge. Vi har brugt ca. 50% af administrationsomkostningerne. Én af
de store poster er rengøringen.
Vi har modtaget 9.500 kr som betaling for busturene til Lejre og Roskilde i sommer. Endvidere er omkring
13.000 kr på vej som følge af støtte til indkøb af værnemidler. Støtte til denne udgift forventes dog ikke at
fortsætte.
Arne er begyndt at kræve et mindre beløb i forbindelse med udlevering af cykler – for at tilskynde til, at
modtagerne passer bedre på deres cykel. Indtægten (foreløbig 150 kr.) er anført i regnskabet under
modtagne gaver.

14. Evt.
Intet under eventuelt.

Næste møde er tirsdag d. 6.10

