Referat af koordinationsmøde i Netværkshuset 16. august 2016 kl. 19.30 – 21
Til stede: Arne Madsen, Mia Tardini, Kosna Savage, Erik Brysting, Nasrin Salem, Grethe Egedal Hansen,
Marianne Daugaard, Isak Isaksen og Frederik Hostrup-Pedersen.
Afbud fra: Ebbe Frørup og Ellen Margrethe Andersen.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden, referat fra sidste møde + aftale om dato for næste møde.
Der blev tilføjet et punkt til dagsordenen: Systuen, dagsorden godkendt.
Rettelse til sidste referat: Det er Grethe og ikke Marianne, der arbejder sammen med Isak om et
spørgeskema. Ellers Godkendt.
Næste møde: 13. september og 25. oktober kl. 18.30 – 21.
Grethe blev referent.
2. Meddelelser fra formand, husvært og arbejdsgrupper.
Formanden fortalte om:
 Den 26. august kl. 9-12 kommer Gentofte Kommune og 2 nordiske venskabsbyer på besøg i
NVH. De ønsker en rundvisning og holder derefter møde.
 Onsdag d. 7. september kl. 19- 20.30 holder Gentofte en informationsaften i Rådhushallen,
hvor kommunen informerer borgerne om hvad der gøres for flygtninge i kommunen. NVH,
Frivillignet, Røde kors og Venligboerne har en bod og har 5-7 minutter til et oplæg. Mødet er
for alle både gamle og nye borgere inkl. frivillige. Marianne, Isak, Arne, Frederik og Kosna
deltager og holder et koordinationsmøde for at aftale hvad og hvordan.
Frederik fortalte om:







I går, mandag, var der virkelig mange mennesker. Der er også kommet mange nye flygtninge til
Gentofte Kommune hen over sommeren, ca. 20.
Flygtninge er nu gået over på de nye lave ydelser, så der er behov for hjælp til at udfylde
ansøgningsskemaer om enkeltydelser fx boligtilskud, tandlæge mv. Marianne vil gerne hjælpe
med det.
Der er ændringer i hjælp fra kommunen. Nozad kommer fortsat om tirsdagen, men stopper om
torsdagen. Til gengæld kommer der 2 andre fra kommunen om torsdagen kl. 16-18, en fra
jobcenteret og en fra integrationscenteret. Kosna hjælper med konkret job-ansøgninger. Kosna
foreslog, at hun holder nogle kurser for en lille gruppe på ca. 5 personer om torsdagen en gang
om måneden resten af året for at fortælle om job-strategi, hvad er et CV mv. for ikke at
fortælle det mange gange til enkelte personer. God ide.
Mathias fra Gentofte Kommunes integrationsteam havde i dag været på rundvisning sammen
med hans netværk, hvilket var 5-6 personer fra forskellige ministerier. De var rigtig glade for
den positive historie.
Projekt Ord i Ordrup, der afvikles på Ordrup Bibliotek, holdt i torsdags møde for nye frivillige.
Der afholdes møder for unge flygtninge hver anden lørdag kl. 11-13 på Ordrup Bibliotek.






Tandpleje-projektet kører igen, og der er koblet en syrisk tandlæge på projektet, hvilket er
rigtig fint.
Der bliver tilknyttet en syrisk jurist til vores jurist Lotte Stern.
Der var forespørgsel fra et kunstprojekt for kvinder. De vil gerne male væggene i
børneværelset. Der blev sagt ok.
Davida kvindeforeningen vil gerne afholde et 2 dages projekt, 2-4 timer de to dage, med sund
mad og idræt til børn. Der meldes tilbage, at det bedst kan afholdes en weekend hvor der er
åbent i huset eller i efterårsferien.

3. Evaluering af arrangementer siden sidste møde.
 Arne havde skrevet en fyldig rapport inkl. regnskab over de 2 sommerture. De forløb godt med
mindre uhensigtsmæssigeheder.
 Til Gentofte festuge spillede et syrisk ensemble, hvilket blev godt modtaget.
 St. Hans aften regnede væk. Der kom nogle enkelte, men ved bålet var der næsten ingen.
 Tur til Garderhøjfortet var en vældig succes. Der var 22 børn og 13 voksne med, de havde selv
taget madpakker med og det gik fint med at tage S-toget. Det kostede 30 kr. pr person. De var
virkelig søde på fortet, og tilbød at lave noget igen.
 Der blev afholdt loppemarked med tøj til børn i lørdags fra 9 – ca. 16. Der kom ca. 150
flygtninge og der var mange hjælpere. Alle var glade.
 I juli måned blev der udsendt en radio reportage om flygtninge og frivillige. Nasrin, Kirsten og
Frederik var med.
4. Samling af arrangementer og aktiviteter, der skal med i programmet sept. – dec.
Der blev samlet datoer og aktiviteter til det næste program, som Mia og Grethe sammensætter. Der
bliver forsøgt at få programmet færdigt inden info-møde på rådhuset d. 7. september.
Som noget nyt foreslog Mia, at der afholdes rengørings- og have- arbejdsdage 4 gange årligt på en
lørdag. Man kunne så, når man yder speciel hjælp til en flygtning, sige, at de som modydelse kunne
komme på disse dage og hjælpe til. Helt ok.
5. Økonomi, status, opgørelse af udgifter til cykelprojekt fra 1 januar til dd.
 Regnskabet blev gennemgået.
 Der henstilles til, at planlagte aktiviteter medtages i budgettet.
 Grethe og Marianne mente det var svært at få et overblik over den økonomiske situation udfra
det forelagte budget.
 Marianne bad om at der blev vedlagt noter til gaverne, hvis de var øremærket til bestemte
projekter fx sommerturen, cykelprojekt osv.
 Budgettet skal ændres løbende, når der fx kommer gaver eller nye projekter igangsættes.
 Der udarbejdes nyt budget til næste møde, og formen diskuteres.
 Der blev bevilget 5600 kr til en hjertestarter inkl. kursus, som Frederik tager på.
6. Redegørelse for beslutningerne om weekend åbning.
 Der var blevet afholdt et møde med interesserede frivillige, hvor 19 personer blev meldt til.
 Der er udarbejdet et vagtskema, hvor der er 3-4 frivillige til stede hver weekend.
 Der er åbent hver lørdag fra kl. 14-17, og den sidste søndag i måneden ligeledes fra kl. 14-17.
 Weekend åbent starter lørdag d. 3. september.
 Der vil komme et opfølgningsmøde slut sept./primo okt.
 Der blev bevilget 10.000 kr. som rådighedsbeløb til forbrug til weekend åbent. Fx til is/kage




Der vil blive ført en logbog.
Man bør i det daglige henvise til weekendåbent.

7. Redegørelse for arbejdet vedr. ventilation og varmegenvinding.
Arne fortalte, at det eksisterende system er kørt ned, og man kan ikke bare fjerne det. Ventilatoren
sidder i køkkenskabet, og fører luft ind i det store lokale i stueetagen.
Ejeren havde foranlediget en gennemgang af husets ventilation af et firma, og ved den gennemgang
kom det frem, at toiletterne, hverken oppe eller nede, har mekanisk udsugning, og at der ikke tilføres
luft til poolrummet, det store rum eller værkstedet, hvilket er nødvendigt.
Der vil komme en rapport fra firmaet, som vil indgå i de forhandlinger, der foregår mellem kommunen
og ejeren. Da der foregår disse forhandlinger, er der ikke sket noget endnu med ventilationen.
8. Redegørelse for låsesystemer og nøgler i Netværkshuset.
Arne fortalte om omlægning af låse- og nøglesituationen. Låsene er udskiftet, så én nøgle passer til de
fleste døre. Der er sat nummer på nøglerne, og der føres en log over hvem der låner og afleverer
nøgler. Der er anskaffet et nøgleskab, så nøglerne ligger ikke mere i skuffen. Arne og Frederik har hver
en nøgle til nøgleskabet.
Der blev drøftet hvordan og hvem, der skulle have nøgle til weekendåbent, og I sak foreslog, at man
havde en nøgleboks. Det blev overladt til weekendgruppen at finde ud af, hvordan man løste opgaven
med at give en nøgle til personerne, der havde vagt.
9. Cykelprojektet generelt, aftale om undervisning i færdselsregler og cykelvedligeholdelse. Uddeling af
cykelhjelme og lygter.
 Der bliver undervist i praktisk cykling hver tirsdag. Arne underviser.
 Der blev aftalt kursus i cykelregler, som Grethe afholder, onsdag d. 28. september, 5. og 12.
oktober, hvor vi forventer at uddele cykelhjelm og cykellygter. Cykelhjelmene er ikke kommet
endnu, men forventes snart.
 Der er indkøbt 500 sæt cykellygter.
 Der var udsendt et regnskab for 2016 for cykelprojektet, som indsendes til Trygfonden.
 Der henstilles til, at der indsendes en rapport med forklaringer til regnskabet.
10. Plads til flere punkter
Systue-situationen blev drøftet. Der var kommet meget tøj, og der var derfor ikke plads til at det var en
systue. Arne har været i dialog med kommunen om at finde et sted, hvor tøj og møbler kunne
opbevares og hvorfra der kunne udleveres til flygtninge. Man havde set på et par steder, men disse var
ikke egnede. Man venter på at kommunen finder et sted. Indtil det sker, tager vi imod hvad der
kommer.
Der er åbent til udlevering i systuen tirsdag og onsdag, hvilket står på døren. Og det bør overholdes.
11. Eventuelt
Mia ønskede en aftale om hvem der står for de kommende fredagsarrangementer. Grethe er på d. 7.
oktober.

