Referat af koordinationsmøde Lørdag 11.06.2016 9.30 til 13.00

Tilstede: Arne Madsen, Ebbe Frørup, Erik Brysting, Nasrin Salem, Grete Egedal Hansen, Marianne Daugaard,
Isak Isaksen og Frederik Hostrup-Pedersen.
Afbud fra: Kosna Savage, Mia Tardini og Ellen Margrethe Andersen.
Mødet var tilrettelagt som et ”udvidet” møde, hvor koordinationsgruppen ønskede at diskutere nogen
fremadrettede aktiviteter og ændrede åbningstider mm.
Referat fra sidste møde godkendt, en bemærkning: Der var ikke refereret, at en gruppe brugere af
Netværkshuset i samarbejde med Frederik skulle levere mad og drikke til Gentofte Musik Festival.
Referent: Frederik Hostrup-Pedersen.
Dagsorden godkendt, men en kommentar om at det var svært at skille de fremadrettede punkter ad, så
man måtte forvente en diskussion hvor flere emner kom i spil på samme tid.
Næste møde blev aftalt til den 16/8 kl 19.00 i Netværkshuset.

1.:
BUDGET:
Erik og Isak har arbejdet på et revideret budget, hvor man nu kendte de første 5 måneders forbrug, og ved
at gange de tal med faktor 2,2 når op på de tal som er gældende for hele året (Juli måned er lukket.).
På mange konti gør dette sig dog ikke gældende og i hvert enkelt tilfælde har Erik og Isak undersøgt tingene
nærmere og rådført sig med de forskellige som er ansvarlige, bl.a. EDB hvor Dawinder har udtrykt ønske om
at kunne opdatere vores Internet løsninger, således at disse er ”Sikre” og kan dække hele huset uden
udfald. Der blev besluttet at afsætte de ønskede midler.
Erik gennemgik budgettet, og der var forskellige ønsker som blev vedtaget: Nasrin ønskede en Diverse
konto, hvori der kunne være penge som kom udover det almindelige budget. (Erik henviste til at dette
forefindes i ”Gavepuljen).
Sommerturen skal måske deles, hvilket vil betyde en større udgift. Så snart gruppen omkring sommertur
ved mere, bør dette tages op i koordinationsgruppen. Det blev ligeledes aftalt, at evt rabat til sommertur
må tages op individuelt, brugerbetalingen er lavet så den svarer til et almindeligt madforbrug på 4 dage
(200 for voksne, 100 for børn). Vi er opmærksomme på, at nogen måske ikke har råd.
2.
Meddelelser:
Formand Arne Madsen fortalte at der netop var kommet tilbagemelding fra Gentofte Kommune (Ida
Juhler), omkring forespørgslen omkring et lokale til indsamling og udlevering af tøj, møbler mm.
Kommunen har foreslået et lokale tæt ved Mariebjerg Kirkegård. Spændende.

Arne fortalte endvidere at det havde været svært at finde en dato for afholdelse af loppemarked, vi hører
nærmere.
Arne og Mia havde været til møde med Gentofte Kommune og Venligboerne og Røde Kors, i det nye sted
ved Gentofte Hospital hvor man indretter boliger (kollegie lignende). I første omgang påtænker kommunen
at flytte en antal unge fra Dohns Minde over i de nye boliger. En etage er færdig, de unge havde
protesteret mod at bo to pr værelse, og dette har kommunen så vidt vides lyttet til. Der afholdes Onsdag
den 15 juni et borgermøde hvor de borgere der bor i nærheden er inviteret til at høre om projektet. Arne er
inviteret til at fortælle lidt på det møde.
Frederik fortalte om Gentofte Musikfestival hvor 6-8 af husets brugere havde lavet mad, drikke slik mm,.
Det var en stor succes, vi blev modtaget meget fornemt og fik at vide at vi havde bidraget til at festivalen
havde får et ”festival” præg. Mange havde spurgt om opskrifter, nogle havde endda spurgt om vi lavede
”havefester”. Det overskud som festivalen gav ønsker vores brugere skal bruges til et arrangement rettet
mod børnene. Overskuddet er på omkring 3.000 kr.
Isak fortalte at der har været afsluttende møde i opgaveudvalget vdr flygtninge, og at resultatet skal
behandles i kommunalbestyrelsen. Vi har fået 41 nye flygtninge i de første 4 måneder.
Der kommer i øjeblikket ikke mange nye frivillige/kontaktpersoner, vi laver en ekstra indsats efter
sommerferien. 150-200 nye borgere har en kontakt person.

3 afholdte arrangementer:

Første fredag, ca 80 deltog til grill. Vi havde de sædvanlige problemer omkring oprydning og der var lidt
skænderier omkring fordelingen af kebab kødet. Vi snakkede frem og tilbage, vi konkluderede, at vi må
blive bedre til at fortælle at vi er her frivilligt, og at hvis man ikke hjælper vil det ende med at vi ikke kan
afholde disse arrangementer. Vi snakkede om at det i mange sammenhænge ville være relevant at afholde
møde for vores ”brugere”, dele dem ind efter land og så fortælle dem lidt om hvorledes Netværkshuset
fungerer, og høre om hvilke ting de mener vi ku gøre anderledes. Det blev aftalt at lave sådanne møder
efter sommerferien.

Der har været koncert Fredag den 10. juni med Det Syriske Ensemble, ca 70 deltog og det var meget
vellykket. Borgmesteren havde været her, mange nye ansigter ikke så mange af vores nye borgere da
Ramadanen er i fuld gang. Vi (Arne) havde bygget en scene, der nu kan fjernes og tages frem ved senere
lejligheder. Nogen spiller jo nu musik her i huset, måske de kan have glæde af den.

Grete har gennemgået nogen af vores gæste bøger, meget spændende tal, som fortæller mange ting. Det
blev aftalt at vi på et tidspunkt efter sommerferien, laver en ”Tættere” optælling, både af frivillige og af
brugere. Isak og Marianne laver et spørgeskema til de frivillige, hvor mange har i hjulpet og med hvad.
Dette førte til en snak om bruger/frivillige begrebet, hvor vi havde en længere snak vi bland andet snakkede
om hvikle betegnelser der er rigtige for de to grupper. Ligeledes smeltes disse grupper sammen, tidligere
brugere af huset bliver frivillige. Der blev snakket om bruger møder, en ungoing proces som Marianne

sagde, en snak vi aldrig kan blive færdige med. Brugere, nye borgere, flygtninge, nye medborgere - mange
nye ord, men uanset må man forvente at de forstår at de som hjælper er frivillige, og at hvis det hele skal
fungere må man yde og nyde. Det er også en vigtig pædagogisk opgave, da det ellers kan blive svært at
klare sig i det Dansk samfund. Det forventes at man bruger ordet: TAK, ellers kan man blive ilde set. Emne
til kommende brugermøder, (opdelt efter sprog): Hvad de forventer, Hvad vi forventer - forståelsen for at vi
er frivillige er vigtig.

Medlemsmøde afholdt 31/5 , alle skulle have modtaget referat. Vi talte meget om weekend åbent, evt flere
fredage. Svært at konkludere noget, men det virker til at være et ønske fra mange at der udvides i henhold
til åbning i weekender. Man kunne forestille sig et være/aktivitetshus som Isak formulerede det. Et sted
hvor grupper mødtes og dyrkede deres fælles interesser.
Marianne og Frederik meldte sig til at lave en skrivelse til vores medlemmer, som vil opfordre dem til at
melde sig som deltagere i at holde weekendåbent. Man kunne forestille sig at man fik hver 4 søndag eller
lignende. Evt kunne der dannes en gruppe som selvstændigt fordeler disse ekstra åbningsdage.

Vi har brug for at få trykt den lille folder igen, Arne bruger den trykker som tidligere har trykt dette.

Tak for behageligt møde.

