Netværkshuset
Ericavej 149
2800 Gent.

26.11.2016/efr.

Referat af koordinationsmøde i Netværkshuset den 22.11.2016, kl. 18.30 til ca. 21.15
Tilstede: Arne, Mia, Frederik, Ellen Margrethe, Isak, Grethe, Erik, Nasrin og Ebbe.
Fraværende: Marianne og Kosna (begge med afbud).
Referent: Ebbe. – Og Ebbe er også referent ved næste møde.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet 25. oktober 2016Referat og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
2. Meddelelser fra formand, husvært, arbejdsgrupper og integrationsråd.
Formand - Arne orienterede om ejerens indsats mht. husets ventilationsanlæg, som fortsat ikke
virker og som pt. er lukket. – Lageret for møbler mv. til flygtninge i Teglværksparken åbner på lørdag
d. 26.11. med åbningstid kl. 13-15. Lageret vil være åbent hver lørdag. Der kommer en pjece, som
fortæller om hvad og hvornår ting kan afleveres/åbningstider. – NVH havde lørdag d. 19.11. haft
besøg af Gentoftes borgmester og ledende embedsmænd (15 personer), der gerne ville høre om og
se NVH. Arne og Frederik havde stået for præsentation og orientering. – Arne havde besøgt Ordrup
Skole, hvor en klasse havde hørt om arbejdet med flygtninge og om det at være flygtning.
Husvært - Frederik orienterede om, at der havde været henvendelse fra spejdere i Hellerup og
Vangede med sigte på optag af interesserede børn og unge i troppene. - Børnehaven ’Skovstien’ vil
besøge NVH inden jul med julegaver fra børnene. Der vil blive tale om ca. 60 gaver, så man enedes
om at uddele dem til julefesten lørdag d. 17.12. – Et tilbud fra Gent. idræt og fritid om gymnastik for
børn - vist på Skovgårdsskolen - har endnu ikke fået svar fra Giof.
Kontakt-personer - Arne og Ebbe orienterede om mødet d. 15.11. i NVH hvor igangværende
kontaktpersoner kunne udveksle erfaring og stille spørgsmål om deres arbejde som kontaktpersoner. De 25-30 deltagere fik vendt mange spørgsmål med hinanden, og fremkom bl.a. med ønsker
om besøg fra Sprogskolen, et møde om udlændingelov og kommunens jobcenter, samt mulighed for
at kontaktpersoner der fx havde en ung el. en familie med børn, kunne møde andre lignende sammensætning af kontaktpersoner og flygtninge.
Integrationsrådet – Ellen Margrethe og Isak orienterede om det forestående møde i Integrationsrådet
(torsdag d. 24.11.). Frederik fremførte at NVH ikke skal være socialkontor der måtte ordne så mange
af den slags opgaver for flygtningene. Frederik har lavet en liste over opgaver der løses i NVH og
som rettelig er socialkontorets opgaver. Det var ønskeligt med noget aflastning fra kommunen og en
aftale om arbejdsdeling. Ellen Margrethe og Isak ville tage opfordringen og Frederiks liste med til det
forestående møde.
3. Evaluering af gennemførte arrangementer og igangsatte aktiviteter.
- Arne orienterede om foredraget ’Drømmen der brast’ d. 1.11. om Eritrea, hvor tidl. ambassadør
Peter Truelsen fortalte om forholdene i Eritrea. Flere flygtninge fra Eritrea var mødt op, men vist ikke
så mange af deres kontaktpersoner.
- Landsindsamlingen søndag d. 9.11. forløb planmæssigt, men gav samlet et mindre resultat end året
før.
- Eritrea-aftenen, der oprindelig var sat til d. 18.11., er flyttet til d. 25.11.
- Arne orienterede om turen til Glyptoteket, der havde været meget vellykket med en rigtig god guide.
Men kun 2 flygtninge var mødt op – til trods for flere tilmeldt (Arne nævnte at man nok skal huske at
få tlf.nr. fra de tilmeldte, så man kan ringe efter dem inden afgang….. - Til gengæld var flere frivillige
mødt op.
- Af igangsatte aktiviteter blev omtalt ’Børn og sang’, for børn i alderen 1-3 år og 3-6 år over 10
mandage fra kl. 16 til 18, som ledes af Sara (tidspunktet er måske lidt sent for børnene, som kan
være trætte og sultne).

4. Økonomi og status.
Arne orienterede kort om ansøgningerne til Gentofte Komm. for året 2017, som var udarbejdet af
Isak, Erik og Arne. Ansøgningerne blev godkendt.
Erik orienterede kort om budget og forbrug, som så fornuftigt ud, og hvor forbruget samlet holdt sig
inden for budgettet. – I alt 183 medlemmer har pt. betalt kontingent. I alt er 120.000 kr. brugt på
cykelprojektet, og 110.000 kr. skulle heraf blive betalt af Trygfonden, når de har modtaget
dokumentation for udgifterne. Af de i alt 10.000 kr. afsat til udgifter i forb.m den nye weekend-åbent,
er kun anvendt knapt 500 kr. - Der var ingen bemærkninger til oversigten over budget og forbrug.
5. Opsamling af indhold til programmet for perioden januar-april 2017.
Programpunkter for den kommende 4 måneders periode (jan.-apr.) blev drøftet. Faste arrangementer og nye tiltag blev sat på kalenderen. – 1. fredag i jan. (Arne og Frederik), i febr. (Mia), i marts
(Ellen Marg. og Ebbe) og i april (Nasrin).
- Januar: NVH åbner 3.1.2017. - Nytårsfrokost for frivillige og kontaktpersoner holdes hhv. fredag
13.1 og 20.1. kl. 15.30. – Der skal holdes møde med medarbejdere fra komm. (job-center, ydelser
og lovgivning på flygtn.området. – Der blev foreslået et møde med forældre til børn, der kommer i
NVH, for at få forældre (både mødre og fædre) inddraget i ansvaret for, at børnenes brug af NVH
forløber godt. Det blev foreslået at invitere psykologen Basim Osmann til at fortælle og rådgive
forældrene. Indsatsen blev udover mødet, også foreslået at omfatte kontakt til skole og fritidshjem
(SSP ?), ligesom tiltag med rollemodel blev drøftet. - Og endelig blev der fremsat foreslag om en tur
til Davids Samling d. 29.1., som Arne vil stå for.
- Februar: Vangede kirke inviterede til internationalt kaffebord (med hjemmebagte kager) d. 19.2. kl.
15., Fastelavn blev sat til 26.2., forslag om Syrisk aften fredag d. 10.2. og Årsmødet blev sat til 28.2.
- Marts: Nasrin havde arrangeret ’Kvinde-møde’ lørdag d. 11.3. Og Nowruz-fest ligger lørdag d.
25.3. Frederik foreslog et besøg i Dinos Legeland for børnefamilier lørdag d.18. marts.
- April: Mandag og tirsdag (10-11.apr.) i påskeugen foreslås NVH at have åbent, ellers lukket.
Forårstur rykkes måske til maj.
Mht. færdiggørelsen af programmet satte Mia og Grethe deadline for indlevering af tekster og
yderligere forslag til 12.12., mens datoer skal være fastlagt inden jul, så programmet kan være klar til
1. januar.
6. Aftaler om nærmest kommende arrangementer.
- Der er Eritrea-aften fredag d. 25.11. og Juletræs-tænding søndag d. 27.11. på rådhuset. – Lørdag d.
11.12. arrangerer lørdags-holdet juleklip til husets juletræ og Isak bager æbleskiver.
- Julefesten i NVH ligger på lørdag d. 17.12. kl. 14-17. Der serveres æbleskiver, risalamande og kaffe,
the, kakao. Endvidere slikposer (Mia) og dans om juletræ (Arne sørger for træ). Frederik sørger for
gaver (gaver fra børnehaven ’Skovstien’). Musik står Vibeke for (og Jørgen spørges).
- NVH har jule-lukket fra d. 23.12. til d 2.1.2017 (begge dage inklusive) – dvs. der åbnes igen 3.1.
7. Oplæg til længere møde om koordinationsgruppen arbejde (kerneopgaver) m.m. Marianne.
Punktet udskydes dels af tidnød, dels fordi forslagsstilleren Marianne var syg. Det blev foreslået at
udskyde mødet til efter Årsmødet (28.2.), når den nye koordinationsgruppe er valgt.
8. Tilføjelser af emner fra mødets begyndelse.
Næste møde blev fastsat til tirsdag d. 10.1. 2017 kl. 18.30. og dato for det konstituerende møde for
den nyvalgte koordinationsgruppe blev fastsat til 7.3. 2017 kl. 18.30.
9. Eventuelt.
Frederik oplyste at en børne-psykolog havde tilbudt at besøge huset for at snakke med og evt.
rådgive forældre. - Der er blevet spurgt til, hvordan NVH håndterer indberetningspligten (fx ved
kendskab til misrøgt af børn). Frederik og Ellen Marg. ville undersøge juraen. - Endelig spurgte
Nasrin om iranerne kunne låne huset d. 22. el. 23.12 til en national fest – der var delte meninger om
dette, så spørgsmålet blev vist ikke endeligt afgjort.
ebbe frørup

