Netværkshuset
Ericavej 149
2800 Gent.

18.1.2017/efr.

Referat af koordinationsmøde i Netværkshuset den 10.1.2017, kl. 18.30 til ca. 21.15
Tilstede: Arne, Mia, Frederik, Ellen Margrethe, Isak, Grethe, Erik, Nasrin, Marianne og Ebbe.
Fraværende: Kosna (med afbud).
Referent: Ebbe.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. Aftale om dato for næsten møde
Dagsorden blev godkendt, men Erik ønskede en tilføjelse om week-åbent, som pkt. 9. Referatet
blev godkendt uden bemærkninger. Næste koordinationsmøde er fastsat til tirsdag d. 14.2. 2017
kl.19, som formøde til årsmødet d. 28.2.2017 kl.19.
2. Anna Cathrine Lausten (præsenterer sig som) ny konsulent for Netværksgruppen i Gentofte.
Anna Cathrine Lausten fra DFH, orienterede om sin nye rolle, som konsulent for Netværksgruppen
i Gentofte. Anna Cathrine er lokal-kontakten til DFH og vil bistå NVH med hjælp og viden om DFH.
– I øvrigt var betegnelsen ’Frivillignet’ nu ændret til ’DFH - frivillig afdeling Gentofte’.
Blandt nye tiltag blev nævnt:
- at man vil arbejde på at få dannet et ’Flygtninge-Korps’, dvs. en gruppe af flygtninge, som kan
være med til at modtage nye flygtninge og her bidrage med ’egen-erfaring’,
- at man ville udbygge det frivillige tolke-korps, uden at det skal gå ind på de prof. tolkes gebet,
- at man vil indsamle erfaring om job. – herunder tilføjede Isak vigtigheden af brug af job og udd.
fra hjemlandet. Endvidere nævnte han og Arne også, at mange flygtninge ikke er forsikrede, fx er
der mange, der ikke har en ansvarsforsikring (og kommer galt af sted).
- Anna Cathrine indsamler endvidere viden til en håndbog om ’Bisidder-rollen’, som er blevet en
hyppigere del af opgaven som frivillig (bl.a. kontaktperson), da der er mange socialt tunge sager
som fylder meget. Håndbogen skulle hjælpe frivillige til at navigere bedre, så de ikke så let kører
sur i bureaukrati-moradset. Frederik kunne supplere med, at mange/et stigende antal
sagsbehandlings-opgaver nu løses i NVH.
I forb.m. Anne Cathrine’s ønske/udtalelse om at ville bistå med hjælp og viden, spurgte Marianne
om det var muligt, at hun fx. ville deltage som facilitator/moderator ved et kommende
arbejdsmøde i koordinationsgruppen om dens rolle/funktion, hvilket AC sagde ja til. – Anne
Cathrine deltog i resten af mødet.

3. Meddelelser fra formand, husvært, arbejdsgrupper og integrationsråd.

Medd. fra Formand – Arne havde kontaktet kommunen, da man ikke havde fået svar om
ansøgningen om det årlige tilskud var gået igennem, men svaret havde været, at alt var ok. –
Start-bixen på Teglgårdsvej er kommet i gang og samarbejdet mellem NVH og Venligboerne
fungerer rigtig godt. Der er åbent hver lørdag eftermiddag, hvor der kan ses på de brugte møbler.
Transport af de brugte møbler ud til flygtningenes hjem skulle være i orden, ligesom en folder om
Start-bixen foreligger færdig-trykt. – Ventilationssystemet i NVH fungerer fortsat ikke, der er kun
sug i køkken og på toiletterne. I de øvrige lokaler opleves det som om der blæses kold luft ind. Arne
har talt med ejeren om at finde en løsning. Arne mener at kommunen (Gentofte Ejendomme) bør
gå ind i sagen, for at sikre at der sker noget. – Mad-gruppen , der laver mad til flygtninge på
Gentofte Hospital og som tidligere har været finansieret af GK, vil nu komme ind under NVH, og
finansieringen vil overgå til NVH.- Endelig er der møde d. 25.jan. på Gent.Rådhus, hvor Hellerupborgere drøfter (den midler-tidige) indkvartering af flygtninge på Hellerup Skole.
Medd. fra Husvært - Frederik orienterede om, at NVH havde haft besøg af ’Ledere på vej’, et
kursus fra Gent.komm. De 3-4 deltagere ville gerne lave noget i NVH omkring integration af
flygtninge i kommunen. Besøg og overvejelser havde resulteret i et forslag om en form for
bordfodbold, som skulle være en familie-ivent i skolernes vinterferie. – Der var mange tilmeldinger
til nytårs-frokost for frivillige i NVH, hhv. 60 og 35 til d. 13. og 14.1. – Frederik oplyste at han var i
NVH ca. fra kl. 14 mandag-torsdag, så flygtninge der skulle kontakte fx sociale myndigheder i
åbningstiden, kunne (efter aftale med Frederik) få bistand til kontakten (åbningstiden er fortsat
kl.16-20 el.18). – Mia og Marianne ville komme med et oplæg til mødet om koordinationsgruppens
rolle.
Medd. fra Husudvalget – Mia havde sat lørdag d.1. april af til hovedrengøring i NVH. Endvidere
var der forslag fra frivillige, der gerne ville hjælpe til ved rengøring om lørdagen (og gerne
suppleret af deltagere fra flygtninge-gruppen).
Medd. fra Projektet vedr. Kontaktpersoner – Der er behov for flere kontaktpersoner til de nye
flygtninge, så Arne ville mail’e til gamle kontakt-personer, for at høre om de ville tage en ny
flygtning, ligesom man ville få en artikel om behovet for flere frivillige/kontaktpersoner, optaget i
Villabyerne.
Medd. fra Cykelprojektet – Arne og Erik fortalte at man havde modtaget 110.000,- kr. fra
Trygfonden til cykel-projektet, bl.a. til cykelhjelme og reparationer af defekte cykler.
Medd. fra Fodbold-gruppen. – Arne og Frederik fortalte, at der var truffet aftale om lån af hal ved
Stolpehøj og Dyssegårdshallen til indendørs-fodbold for unge flygtninge.
Medd. fra Integrationsrådet. – Ellen Margrethe fortalte, at Integrationsrådet havde intromøde i NVH
d. 17.jan., samt at næste møde i rådet ville handle om integrationsuddannelse.

4. Evaluering af gennemførte arrangementer og igangsatte aktiviteter. Aftaler vedr. kommende
arrangementer.
Julefesten var forløbet godt, med mange deltagere og stor glæde over bl.a. julegaverne fra
børnehaven ’Skovstien’. – Lisbeth Krag havde lånt NVH 1. juledag til bl.a. juleklip og vist også noget
spisning. Et vellykket arrangement der var vokset til 30-40. – Der havde også været en iransk
aften.
Blandt kommende arrangementer blev nævnt: Nytårs-frokoster for frivillige, et møde d. 17.1. med
repr. fra kommunen om integrations-tiltag og nye bestemmelser, besøg på sprogcenter d. 25.1.,
besøg på Davids Samling søndag d. 29. jan. og endelig syrisk aften i NVH d. 10. febr., mens besøget
på Avedøre Elkraftværk d. 25. febr. er udskudt pga. overtegning.

5. Økonomi og status.
Erik orienterede om budget og forbrug. Af Årsregnskabet for 2016 fremgik det, at mange havde
indbetalt kontingent – 9.055,- kr. mod budgetteret 8.100,-kr. Der var kommet mange nye
medlemmer, ligesom flere havde indbetalt mere end kontingentet. Udgifterne til administration var
10.500,- kr over de budgetterede 25.000,- kr. Iflg. Frederik var noget af forklaringen, forbruget af
papirhåndklæder, samt toner til printere og kuglepenne. Udgiften til ebd på 53.301, - kr. oversteg
også de budgetterede 40.000,- kr., hvilket bl.a. skyldtes, at etableringen af edb-forbindelsen til
underetagen havde været dyrere end anslået. Men årsregnskabet viste at man til trods for
etableringen (nedflytning og nyindretning) i underetagen var kommet positivt ud af 2016.
6. Planlægning af årsmøde (28. februar 2017 kl. 19) Oplæg til indkaldelse + vedtægter medsendt.
Dagsorden + vedtægter kan udsendes og Erik kommer med et revideret regnskab. På valg er Mia,
Arne, Nasrin og Kosna, mens Grethe udtræder og erstattes af en suppleant (Erik). Ellen Margrethe,
Erik og Marianne er ikke på valg. Arne Madsen stiller ikke op igen.
7. Der var rejst spørgsmål om, hvordan Netværksgruppen håndterer indberetningspligten fx vedr.
misrøgt af børn. Ellen Margrethe og Frederik undersøger juraen.
Punktet udskydes til næste møde. Frederik havde nogle ting han godt ville have sagt og drøftet.
Ellers henvises til det link som Ellen Margrethe har udsendt om spørgsmålet d. 9.1.2017
(http://frivillighed.dk/guides/tavshedspligt-i-frivilligt-socialt-arbejde).

Tavshedspligt i frivilligt socialt
arbejde | Frivillighed.dk
frivillighed.dk
Denne guide handler om regler for tavshedspligt
i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan
arbejde med det i jeres forening. Tavshedspligt
gælder nemlig også i ...

8. Brug af Netværkshuset til arrangementer ud over de i programmet aftalte. Udlån af
Netværkshuset.
Spørgsmålet m brug/lån af NVH til andre el. ikke programsatte formål, blev rejst ved forrige møde,
om det var i orden med et ikke programsat arrangement i juleferien for en udvalgt gruppe. – Der
var enighed om, at grænsen for accept af lån af huset til andre formål gik ved private fester og
børnefødselsdage, mens en samling efter en begravelse kunne være ok (ellers måtte spørgsmålet
tages op igen). Og der var enighed om, at man måtte passe på ikke at favoriserer bestemte
grupper. Det var fx ok, med ’en syrisk el. eritrea aften’, hvor intensionen var, at finde ud af hvor de
stod lige nu mht. integration og sprog mv. og der ikke var tale om en egentlig syrisk kulturaften.
Ellen Margrethe var inde på, at man kunne lave aftener, hvor man fx koblede flere grupper
sammen for at høre, hvordan det gik for dem.

9. Vedr. Weekend-åbent (tilføjet pkt.)
Erik havde ønsket ekstra punkt på dagsordenen om weekend-åbent, var det accepteret at det skulle
fortsætte og hvordan skulle budget-sættes? – Man konfirmerede at ordningen med åbent hver lørdag
og sidste søndag i måneden fortsatte, på baggrund af den interesse som var kommet frem på mødet i
december efter prøveperioden siden september. Det blev besluttet at bevilge 300,- kr. (var det vist)
pr. gang.
10. Eventuelt.
Ellen Margrethe ønskede en opfølgning af lektiehjælpen til skriftligt dansk, fx stile og skriftlig
formulering, således at man sikrede sig bedst muligt mht., at sværere tekster kunne forstås og
skriftlige opgaver besvares ordentligt. Ellen Margrethe henviste til et projekt på Herlev gymnasium,
hvor man trænede dette specifikt for 2-sprogede. Der kunne fx arrangeres et møde med Herlev
gym., hvor frivillige fra NVH kunne høre om projektet og om hvor de kunne sætte ind. - Isak
nævnte at Gent.Komm. havde en gruppe om udskoling og beskæftigelse vedr. flygtninge i Gentofte,
som måske også kunne komme ind i billedet.
ebbe frørup

