Referat af koordinationsmøde Tirsdag den 14.02.2017.

Tilstede:

Arne Madsen (Formand), Mia Tardini (Næstformand), Erik Brysting, Kosna Savage, Ellen-Margrethe
Andersen, Isak Isaksen, Ebbe Frørup, Nasrin Salem, Marianne Daugaard og Frederik Hostrup-Pedersen
(Husvært/referent).

1. Godkendelse af referat fra mødet den 10. januar, samt godkendelse af dagsorden: Der er nu
kommet cykelhjelme, og dermed er alt modtaget fra Tryg Fonden. Der er også kommet penge til
drift fra Gentofte kommune. Dagsorden godkendt, punkt tilføjet: Frederik udtrykte ønske om at
snakke om muligheden for et (evt månedligt) udsendelse af mail til medlemmer omkring
program/aktiviteter for en måned af gangen.
2. Meddelelser fra formand, husvært, integrationsråd, arbejdsgrupper med meget mere:
Formand Arne Madsen fortalte om DFH som nu har fået fjernet navnet ”Frivillignet”. Vi er nu igen en del af
DFH. Den 7 marts er der ”Projekt frivillig” i Frivillig Center Gentofte fra kl 10.15. Frederik tager med, evt
med 2 andre frivillige. Der er igen i år ”Sundhedsdag” den 18 maj. Vi deltager igen, og får lidt penge til
forplejning. Vi er blevet informeret om at der nu er et ”Informationskit”, dette er rekvireret af flere af
gruppens medlemmer. GL Hellerup Gymnasium har idrætsdag den 20/2, ligesom de hver 3 mandag har
lektie/samtale cafe. Den 2 marts kommer frivillig Henrik Rafn med en gruppe som gerne vil besøg og høre
nærmere om Netværkshuset. Vi har fået materialet ”Håbets by” som er et LEGO projekt som vi har takket
ja tak til at blive en del af. Vi afventer. LPV (Ledelse På Vej), som er et projekt der køres i Gentofte
Kommune, har brugt Netværkshuset i 2 sammenhænge, dels en gruppe som afholder et
fodbold/integrations projekt, dels en gruppe som arbejder med begrebet ”Rollemodel”. Arne har skabt
kontakt til DFUNK og CONTACT.
Integrationsrådet (Isak, Ellen-Margrethe og Kosna): Man har på sidste møde bl.a. snakket om at
Venligboerne Gentofte nu bruger begrebet ”Kontaktperson”, et begreb som vi jo bruger og det kan skabe
forvirring om hvem der gør hvad. Der har ligeledes været snakket om de nye borgeres sundhedstilstand,
det er nu ikke længere obligatorisk at få et større lægecheck, men en mulighed.
Kontaktperson gruppen (Birgit, Arne, Ebbe og Karin): Der har været afholdt to møder for nye
kontaktpersoner med 13 og 10 deltagere. Meget flot. Vi får lister fra Nozad omkring nye borgere og kan
nogenlunde følge med omkring at give folk en kontakt person. Arne har besøgt hospitalet og kørt rundt til
nye borgere på deres adresse. Dette er meget givtigt og giver kontakt og kendskab til en kommende
matchning med en frivillig.
Cykelprojekt (Grethe og Arne), det aftales at søge penge igen. Vi må tænke over om kurser ken
gennemføres på en anden måde.

Startbiks og tøjlager: Vi har meget lidt plads i Startbiksen, der er ikke mulighed for at ”bytte” rum, da
brandmyndigheden kræver direkte udgang i rum hvor folk arbejder/opholder sig i længere tid. Der kommer
måske på et tidspunkt mulighed for at flytte biksen til CIS på Hellerup vej, vi afventer Ida Juhler. Vi
snakkede lidt om Sy rum og tøjlager, der er heldigvis et tøj marked Lørdag den 18.
Husudvalg: Claus ?, kommer hver tirsdag og hjælper med praktiske ting, det foreslåes at han inviteres til at
blive medlem af husudvalget. (Jeg har spurgt ham og han siger JA  ).
Idræt: Et stort og meget vigtigt område som kræver et velorganiseret arbejde. Der er kontakt til mange
idrætsforeninger/klubber, vi leder efter frivillige som har lyst til at indgå i dette arbejde. EM, Isak Nasrin og
Arne kigger på muligheden for avt at slå dette job op som et ”frivillig job”
3. Gennemførte arrangementer: Besøg på Sprogcenter Hellerup forløb godt 15 deltagere og enighed
om på et tidspunkt at gentage dette. Davids Samling, 30 deltagere, Arne havde sørget for et ekstra
Guide, der var lidt børn med, men dette var ikke hensigtsmæssigt. Den Syriske aften var lidt tyndt
besøgt, der var 45 inkl kontaktpersoner og frivillige. Der blev sagt til folk fra andre lande at dette
var et arrangement kun for Syere.
4. Kommende arrangementer: Torsdag arrangeres et fodbold projekt i kælderen med LPV.
5. Økonomi, Der er kommet penge fra kommunen. Der blev aftalt at vi skaffer en mobilepay konto.
Der blev snakket omkring medlemskontingentets størrelse, dette tages på Årsmødet.
6. Årsmødet. Skal der evt i fremtiden stemmes om formandskab mm ved årsmødet. Dette kræver
vedtægts ændring og skal derfor gennem den nye koordinationsgruppe.
7. Drengegruppen, der har været et møde på rådhuset omkring hvilken indsats der kan gøres i forhold
til de unge drenge som der er meget fokus på. Arne og Nasrin arbejder på et foredrag med Basim
Osmann. Dette møde er efterfølgende blevet planlagt til at afholdes den 14 marts.
8.
Kulturuge, Kosna og Arne var til møde omkring kulturdage, det planlægges at lave en koncert med
medlemmer af det Syriske Ensemble, og kan afholdes på Hovedbiblioteket. Arne arbejder videre med
arrangementet. Kulturugen foregår fra den 8 til11 juni. Fastelavn afholdes på en søndag, vi gør som de
tidligere år, Lisbet, Ebbe og Isak har den søndag og hjælper med fastelavn.
De resterende punkter udsættes til næste møde,
Rengøring i Netværskhuset (forslag om rengøring om lørdagen)
Nyhedsbrev el lign pr mail til medlemmer månedligt.
Mødet blev afsluttet med lidt hygge og en stor Tak til Arne for hans tid som formand 

