Bestyrelsesmøde Netværkshuset 6.10 2020

Deltagere: Lise, Jens, Ellen Margrethe, Hubert, Erik, Myssoun, Karen, Nasrin (på Skype)
Afbud: Medhhen, Gerd
1. Overholdelse af Covid 19 forholdsregler
Det er vurderingen, at de vedtagne regler overholdes. Kun en enkelt person har udfordret disse.
Det er fortsat meget vigtigt, at alle regler overholdes, og det tilrådes at undgå enhver diskussion af
disse med henvisning til, at det er bestyrelsen, der bestemmer i denne sag.
Der er indført registreringsbog og myndighedernes råd om hyppig udluftning med gennemtræk
efterfølges.
Der er tilfredshed med rengøringen, bortset fra, at køkkenet nedenunder ikke bliver medtaget.
Melia tager dette op med rengøringsfirmaet. Da afspritning af alle overflader jo er en vigtig del af
rengøringen foreslås en test til tjek af, om dette gøres godt nok.
2. Nyt fra bestyrelsen
En ny praktikant fra Metropol (Sundhed og Ernæring) har meldt sin ankomst. Det er generelt
vanskeligere at kreere meningsfulde praktikant-forløb på grund af corona. Men det foreslås at
koble praktikanten på ældreklubben, idet mange af klubbens medlemmer døjer med diabetes og
overvægt. Ellen Margrethe tager dette op med Pia. En anden mulighed er at bede praktikanten
vurdere mulighederne og lave forslag til, hvordan vi på Netværkshuset fremover kan håndtere
råvarer og servere billig og sund mad på en forsvarlig måde.
Vi har ikke hørt fra Marie Brixtofte, som tidligere har tilkendegivet, at hun gerne vil være frivillig på
Netværkshuset. Lise følger op på sagen.
Startbiksen introducerede i september en besøgsliste for at få et overblik over, hvor mange der
dels leverer dels henter ting. Listen vil blive ført indtil årets udgang. De foreløbige data viser, at der
per gang i gennemsnit kommer ca. 3 hold (flere personer per hold) der vil aflevere og ca. 3 hold,
der vil modtage. Dette er meget tilfredsstillende. Der har på det sidste været en meget stor
afsætning, så Startbiksen mangler møbler.
3. Lokalebrug
Det er fortsat planen at indrette ”tøjrummet” til et multifunktionelt rum, der kan fungere som
computer-, værksteds- og workshop-rum.
Der har været talt, om at indrette rummet med bærbare computere, men Bestyrelsen går ikke ind
for dette. Til gengæld kunne et par bærbare computere til rådighed for de frivillige være en god
idé.
Idéen om at bruge rummet til små workshops, skyldes bl.a. at mange brugere har de samme
behov for hjælp f.eks. vedrørende skat, CV/jobsøgning m.m. At kunne hjælpe flere på én gang ville

derfor være godt. Det er dog ikke nødvendigvis så enkelt. Dels vil mange have behov for eneundervisning, dels er der ikke mange frivillige, der er klædt på til at kunne holde sådanne
workshops. Muligheden for en vis ”specialisering” af de frivillige, der hjælper med rådgivning, blev
drøftet.
Lise og Hubert går videre med indretningen af ”tøjrummet”.
4. Nyt fra Melia
De mange slidte og snavsede stof-stole skal smides ud. Lise og Hubert sorterer stolene med
henblik på at bevare de bedste på Netværkshuset og smide resten ud.
En norsk kvinde har meldt sig som ny frivillig. Hun har en pædagogisk baggrund og vil meget gerne
lave aktiviteter for børn. Hun starter førstkommende torsdag. Det skal annonceres i programmet.
Det skal endvidere undersøges om hun eventuelt vil være interesseret i at komme om lørdagen en
gang imellem (aktion Melia).
Davinda har lovet at påtage sig den ønskede opfriskning af hjemmesiden. Melia følger op på
sagen, også på muligheden for eventuelt at få en studerende involveret.
De unge fra Ingrid Jespersens Skole har dannet en lille gruppe, der vil understøtte Netværkshusets
synlighed på de sociale medier. Det første skridt er taget med en profil på Instagram. Det var 3
piger fra denne gruppe, der sørgede for at Netværkshuset fik lavet en lille præsentationsvideo på
”Frivilligfredag”. Vi har endnu ikke set denne video og Melia bør lige tjekke at både denne og
Instagram-profilen er OK. For at vise behovet og mulighederne for ældre frivillige, er det tanken at
videoen skal udbygges med lidt om Ældreklubben. Melia formidler kontakt mellem Pia og de unge.
Et samarbejds-projekt med Blossom om at få projektdeltagere til at engagere sig som frivillige i
Netværkshuset er desværre blevet udskudt. Deadline for ansøgningen var førstkommende
torsdag, og Kommunen ville ikke give den fornødne accept så tæt på deadline. Bestyrelsen ser dog
meget gerne, at vi allerede nu går i dialog med Blossom om mulighederne og måske så småt
starter med en enkelt aktivitet.
Den nye folder ”Frivillig på Netværkshuset” er meget populær og skal snart genoptrykkes. Måske
nogle af de unge frivillige kunne have input til at gøre pjecen endnu bedre?
5. Færdiggørelse af program for efteråret
Programmet er lavet og mangler bare nogle få rettelser inden det går i trykken.
Drageturen bliver strøget. Til gengæld er der nu 2 ture til Zoologisk Have i efterårsferien. Ellen
Margrethe undersøger om det kan svare sig at købe et kort til Zoo.
Der er planlagt med både en børnefilm og en voksenfilm. Det er vigtigt, at vi har netadgang, så vi
kan hente film fra Filmstriben, bibliotekernes filmtilbud, der omfatter film af god kvalitet. Vi vil
tilstræbe at vise forskellige typer af film.

Til turen til Nationalmuseet for børn skal der ikke bestilles guide. Men der bør nok laves lidt
research i forvejen for at spotte de muligheder, der er mest børnevenlige.
Det skal af programmet også fremgå, at vi nu har besluttet at udvide åbningstiden. Der er således
igen åbent hver lørdag fra 14-17, ligesom vi efter efterårsferien igen holder åbent til kl. 20
mandag, onsdag og torsdag.
Det blev foreslået, at programmet også annoncerer, at der pt. mangler møbler i Startbiksen samt
at frivillige, der kunne have lyst til at arbejde med tøjuddeling i Startbiksen, er meget velkomne.
6. Vagtplanen
Den vedtagne plan for bemanding af Netværkshuset med bestyrelsesmedlemmer i husets
åbningstid fungerer upåklageligt.
7. Økonomi
2020:
Vi har indtil nu brugt knap 300.000 kr. Kommunen har informeret os om, at det vil være OK at
overføre eventuelle ubrugte midler til næste års budget. Det vurderes dog umiddelbart ikke at
blive aktuelt, idet vi dels har en række udgiftskrævende aktiviteter foran os (Nationalmuseet, Zoo,
julefest) dels planlægger med at investere i nyt netværksudstyr, nye PCere og nyt AV udstyr
(projektor, højtalere m.m.).
Der vil i år kun blive købt nye PCere til ”tøjrummet”, mens vi først skifter de resterende i
computerrummene til næste år. Davinda anbefaler, at anskaffelse af ny server udskydes til næste
år.
Saldoen skønnes ved årets udgang at være omkring 200.000 kr excl. reservepuljen på 60.000 kr.
Vi har endnu ikke modtaget penge fra DRC til dækning af vore udgifter til værnemidler. Lise
kontakter DRC.
2021:
Budgetlægningen for 2021 er behæftet med stor usikkerhed. Ikke desto mindre har Erik og Jens
lavet et udkast til budget. Budgetforslaget opererer med et betragteligt underskud (-171.000 kr),
hvilket retfærdiggøres af ovenfor nævnte saldo ultimo 2020.
Budgetforslaget blev revideret som følger:
Udgifter til EDB blev justeret op fra 15.000 til 30.000 kr.
Udgifter til værnemidler blev justeret ned fra 60.000 kr. 30.000 kr.
Rengøringen er én af de store usikkerhedsmomenter.
Onsdagsklubben Ved Ungdomsboligerne vil ikke blive videreført i 2021. Den er konverteret til en
sprogcafé, der ikke medfører udgifter for Netværkshuset.

Paragraf 18 ansøgningen skal være sendt ind midt i November. Lise vil stå for formuleringen af den
medfølgende tekst og fremsende til Bestyrelsen til kommentar.
8. Evt.
Kommunen har reageret positivt på vores henvendelse om et kursus for frivillige, der yder
hverdagsrådgivning. Men de medarbejdere, der skal inddrages er sendt hjem og Kommunen
spørger om, det vil være acceptabelt at holde kurset som et video-møde. Alternativt kan kurset
holdes på Netværkshuset, men kun for en relativt lille kreds. Vi vil svare Kommunen, at begge
muligheder er OK.
Meddelelsen på telefonsvareren skal ændres. Melia tager det op med Davinda.
Melia holder ferie i næste uge (efterårsferie-ugen).
Kommende møder:
Tirsdag 17.11 kl.18.30
Tirsdag 8.12 kl. 18.30

