Referat koordinationsmøde den 13.9.2016.

Tilstede: Isak, Ellen Margrethe, Mia, Grethe, Erik, Nasrin, Frederik, Kosna, Arne og Marianne
Referent: Marianne.
Afbud: Ebbe
Dagsorden:
1. Godkendelse og referat fra sidste møde samt dato for næste møde.
- Referatet er godkendt uden bemærkninger. De næste to møder er den 25.10.2016 og
den 22.11.2016. Fremadrettet er møderne kl. 18.30.

2. Meddelelser fra formand, husvært, integrationsråd, arbejdsgrupper, kontaktpersongruppe,
cykelprojekt.
-

Arne fortæller om borgermøde omhandlende flygtninge på Hospitalet.

-

Der har været borgermøde på Rådhuset med orientering om nye borgere i Gentofte

-

Arne har været til møde på Lukasstiftelsen. De vil gerne inviterer borgere fra Eritrea til
middag en gang om måneden med efterfølgende samtale.

-

Frederik orienter om, at der er ønske om andre symaskiner, idet det vil være bedre med
maskiner der ikke er elektroniske.

-

Frederik orienter om, at der fra Gentofte kommune kommer to medarbejdere fra
jobcenter og to medarbejdere fra ydelsescenter. De vil komme torsdage.

-

Frederik orienterer om en henvendelse fra Michael B. – motionskonsulent der evt.
gerne vil undersøge interessen for en motionstilbud til kvinder der fysisk er i alderen
50+. Koordinationsgruppen drøfter, at det er et projekt som Michael og co. selv skal stå
for – alternativ at vi undersøger, om der er en fra netværkshuset, der vil være med inde
over. Det besluttes, at Michael inviteres til at tale med Nasrim forud for kvindeaften for
at finde ud af om der er en målgruppe.

-

Frederik orienterer om, at der er kommet penge til musikprojekt. Det skal foregå om
mandagen.

-

Ellen Margrethe fortæller fra integrationsrådet om projekt Sund, Integration og
Medborgerskab. Næste projekt skal handle om jobformidling. Der har været drøftelser
om hvordan man kan inddrage flygtning i integrationsrådets arbejde og der har været
tale om hvorvidt man kan holde nogle dialogmøder i Netværkshuset.

-

Grethe fortæller, at Netværkshusets program nu er færdigt. Der har været visse
udfordringer på trykkeriet.

-

Arne orienterer fra kontaktpersongruppen. Der har været travlt grundet en del nye
flygtninge. Der har været annonceret i Villabyerne efter kontaktpersoner og der er
kommet en del henvendelser.

-

Arne orienterer om cykelprojektet og der udleveres en oversigt over hvad der er brugt af
penge. Der er udleveret 140 cykler i år. Der mangler frivillige til cykelreparation – det er
for dyrt at betale for reparationerne. Der er blevet leveret (gratis) en del cykelhjelme.
Det drøftes, at der skal søges igen til projektet i 2017.
Der er forslag om, at der – i forbindelse med at der søges til projektet i 2017 samtidig
søges om en til at stå for projektet (lønnet). Der gøres opmærksom på, at der vil være
en del administration som skat, moms mv såfremt Netværkshuset får en lønnet ansat.
Der drøftes forskellige muligheder for, hvordan det kan lade sig gøre at få en fast hjælp.
Det aftales at Ellen Margrethe, Frederik og Arne undersøger hvad der evt. forefindes af
forskellige muligheder.

3. Evaluering af gennemførte arrangementer og igangsatte aktiviteter m.m. (udvidet
åbningstid)
- Arne orienterer om, at der har været åbent to weekender. Den ene lørdag faldt sammen
med at der var Vangedefestival og der var ikke så mange brugere. Den anden weekend
var der sammenfald med åbningsfesten. Der var ikke lavet aktiviteter, men der var
mulighed for samtale. Næste lørdag er der arrangeret skakturnering og
backgammonturnering. Der er opfølgningsmøde for de frivillige og Marianne og
Frederik står for at indkalde til møde primo november 2016.
- Frederik fortæller om projekt Ordet i Ordrup på Ordrup bibliotek. Det er hver anden
mandag.
- Arne fortæller, at der har været tur til Zoo og der var over 100 deltagere.
- Nasrim orienterer on Yoga. Der har været en del udfordringer og aktuelt er der ikke
nogen faste aftaler om yoga.
- Arne og Frederik fortæller om arrangementet sidste fredag i måneden. Der var mange
deltagere og et vellykket arrangement. Det er nødvendigt med en vis grad af
koordination for at sikre at fx opvaskemaskinen er i gang så det ikke bliver en meget
lang aften.
- Frederiks orienterer om gratis cirkusbilletter fra Villabyerne. Stor succes.
4. Aftaler om kommende arrangementer/arbejdsfordeling
- Næste arrangement er Eid al Adha – festen efter pilgrimsrejsen.
- Der er sat gang i svømning. Der måtte søges efter nye frivillige og der meldte sig 4 som
gerne ville være frivillige svømme lærer. Første gang var der ca. 35 kvinder.
- Fisketur den 18.9.2016. Der er ikke så mange tilmeldte – måske er det pga. prisen?
- Den 30.9.2016 er der Gentoftenat. Der er et Kurdisk band som spiller. Mia, Arne og
Ellen Margrethe vil gerne deltage.

-

Arrangementet den 1. fredag i oktober 2016 varetages af Kosna og Grethe. De vil
forsøge at finde nogle kvinder, der vil købe ind og lave mad og stå for arrangementet.
Arrangementer den 1. fredag i november 2016 varetages af Ellen Margrethe og Mia.
Arrangementet den 1. fredag i december 2016 varetages af Arne og Frederik.
Den 2.10.2016 er der brugt tøj marked. Der vil evt. blive uddelt kuponer, så man skal
tænke over hvad man tager.
Den 2.10.2016 er der arrangeret superligakamp. Lyngby fodboldklub skal møde
Midtjylland og der er doneret 25 gratis billetter af Lyngby boldklub.
Kvindefest i Netværkshuset er den 15.10.2016.
Dragefestival den 23. 10.2016. Der laves drager som sættes op i Dyrehaven.
Der er oplæg den 1.11.2016 om Eritrea.
Eritreaaften den 18.11.2016. Det er Mia og Arne der står for den. Det er med
kontaktpersoner
Isak orienter om It.

5. Økonomi, status, revideret budget. Forslag til budget 2017
- Erik gennemgår budgettet og forslag til budget 2017. Budgettet fremsendes til Gentofte
kommune.
6. Redegørelse for arbejdet vedr. ventilationsproblemer/varmegenvindingsinstallationen
Arne orienterer om situationen med ventilationssystemet. Netværkshuset har bedt om
en vurdering af, om systemet kan repareres eller om der skal et nyt til. Der er en del
gener med systemet som det fungerer nu. Det diskuteres fortsat hvem der skal betale.
Erik har en del tekniske indslag og har tilbudt at deltage i møder med relevante
partnere. Det aftales således at Arne og Erik fremadrettet sammen deltager i disse
møder.

7. Orientering om samarbejdet med Venliboerne om etablering af laget for indsamling og
uddeling af møbler, tøj m.m.
- Arne orienterer om, at kommunen er kommet med forslag til lagerrum ved Pakhuset
ved Teglgårdsparken. Der skal afholdes møde med Gentofte kommune, venligboerne
og Netværkshuset om de nærmere omstændigheder. Det er Netværkshuset der skal
stå for det. Rent praktisk bliver det frivillige fra Venligboerne og frivillige fra
Netværkshuset der skal stå for huset.
8. Aflønning af Nicki – udskydes til næste gang.
9. Midler til daglig rengøring – udskydes til næste gang.

10. Evt.
-

Nasrim foreslår, at der arrangeres en tur til biblioteket idet en del brugere ikke er
fortrolige med dette.

-

Det blev ved sidste koordinationsmøde aftalt at der skal gøres ekstra rent 4 gange om
året. 1. gang er den 1. 10.2016 – Mia sætter seddel op.
Det blev drøftet om gennemgang af Netværkshusets aktiviteter og tilknytning af frivillige
evt. kunne optimeres, så der ikke blev brugt så meget tid på koordinationsmødet. Evt.
kunne man ”stramme op” så det kun var der, hvor der manglede frivillige der blev taget
op. Man kunne også klarer det via mail forud for mødet.

