Referat Koordinationsmøde den 25.10.2016
Tilstede: Isak, Ellen Margrethe, Mia, Grethe, Erik, Nasrin, Frederik, Kosna, Arne, Ebbe og Marianne

Referent: Marianne Daugaard Jensen. De næste 2 gange er Ebbe referent.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat.
Referatet er godkendt.
2. Meddelelser fra formand, husvært, arbejdsgrupper og integrationsråd.
- Arne orienterer om konference ”God integration” den fra 3. november 2016 i Keddelhallen. Der
er flere oplæg bla. Fra Stine Bosse, Dansk Røde Kors mv. Konferencen er for frivillige og
flygtninge med fokus på det der fungerer.
-

Arne orienterer om henvendelse fra Borgmesterkontoret om at direktørerne fra kommunen gerne
vil komme og høre mere om Netværkshuset. Det vil foregå den 18. november 2016 kl. 14.00.

-

Nasrin orienter om børnepsykolog der evt. gerne vil komme og mødes med forældre til børn i
Netværkshuset. Nasrim skal i første omgang mødes med hende og vender tilbage.

-

Frederik fortæller om, at der er ved at komme gang i samtalegrupper og at det er succcesfuldt.
Det gør også, at det frigør nogle frivillige og mindsker ventetiden på at få hjælp.

-

Frederik orienterer om, at nogle familier er i risiko for at blive smidt ud af deres lejlighed pga. at
de ikke ved hvordan man håndterer affald. Der er forskellige indslag, blandt andet om hvorvidt
boligselskaberne skal oversætte regler for affaldshåndtering og Ellen Margrethe og Kosna vil
evt. tage det op i Integrationsrådet, man kan tage det op på Sprogskolen mv.

-

Frederiks orienterer om rytmikforløb for børn i Netværkshuset. Det rundes af med en opvisning
til Netværkshusets julearrangement. Projektet fortsætter også efter jul.

-

Frederiks fortæller om de udfordringer flygtning kan have og som ikke umiddelbart kan løses af
Gentofte kommune. Det er forskellige store og små ting, der kan gøre, at den enkelte bruger
meget energi på det. Der er tale om, at der kan være mange ting som fx hører til forskellige
steder og derfor kan det være svært for den enkelte at gennemskue hvem der kan hjælpe.
Frederik vurderer, at alle disse ting kan være medvirkende til at den enkelte ikke kan overskue
danskundervisning, arbejde mv. og at det er en vigtig opgave at hjælpe flygtningen med. Dette
gerne via kontaktpersoner.

-

Husudvalget orienter om at der har været afholdt rengøringsdag og havearbejde. Der var få
flygtninge mødt frem.

-

Kosna orienterer om, at hun har taget ”Projekt daglig rengøring” op i Integrationsrådet og gerne
ser, at det er et projekt der kan udspille sig i Netværkshuset.

3. Evaluering af gennemførte arrangementer og igangsatte aktiviteter.

-

Grethe orienterer om, at der ved 1. fredagsarrangement var 70 fremmødte. Grethe har
udarbejdet et ”erfaringsskriv” til brug for kommende arrangementer.
Eid fest foregik i god ro og orden. Der var mange deltagere og god mad.
Arne fortæller, at fisketuren på Øresund gik godt.
Arne orienter om Gentoftenatten – der var to kurdiske spillemænd. Ca. 50-60 deltagere hvilket
var lidt færre end forventet.
Arne orienterer om tøjmarked. Gik godt.
Kvindefest er flyttet til 5. november 2016.
Grethe har afholdt cykelkursus – færdselsregler. Ideen er god, men deltagelsen ikke så stor.
Dragefestival – Arne fortæller, at det var en lille flok og en hyggelig tur.

4. Aftaler om kommende arrangementer
- Eritrea aften 1. november 2016. Foredrag
- Dansk flygtningehjælp 6. november 2016
- 18. november 2016 er der eritreaaften. Arne og Mia står for det.
- Julefest i december 2016.
5. Økonomi, status, Ansøgning til GK vedr. tilskud for 2017
- Erik fortæller kort om budgettet. Gentofte kommune har d.d. sendt kr. 8000 til kulturuge og de
fremgår således ikke af budgettet. Forbruget står under møder. Overskuddet bliver formentlig lidt
større end først antaget. Vi drøfter behovet for mere lønnet personale og aftaler, at vi tager
punktet op på næste møde.
- Erik følger op på punktet fra sidste koordinationsgruppemøde, hvor det blev aftalt, at Arne,
Frederik og Ellen Margrethe undersøger mulighederne for en lønnet hjælp til cykelprojektet.
Dette er endnu ikke afklaret.
6. ”Hvorfor er der mon en koordinationsgruppe?”
- Der er drøftelse af hvornår medlemsmøder kan indkaldes og hvordan. Flere fokuspunkter afledt
af denne drøftelse.
- Marianne kommer med forslag om en Koordinationsgruppe dag hvor der er fokus på hyggeligt
samvær og hvad det er koordinationsgruppen skal arbejde med - kerneopgaver – evt. strategi
for det kommende år. Det aftales at dette drøftes på næste møde.
7. Eventuelt
- Der er drøftelse af om hvorvidt Netværkshuset skal give gaver til særlige situationer for
flygtninge fx bryllup. Konklusionen er, at det gør Netværkshuset ikke.

