Referat af møde i Koordinationsgruppe.
Tirsdag den 7 marts 2017.03.08

Tilstede: Mia Tardini (MT), Nasrin Salem (NS), Marianne Daugaard Jensen(MDJ), Ebbe Frørup(EF), Erik Krag
Brysting (EKB), Ellen Margrethe Andersen (EMA), Isak Isaksen (ISA), Lisbet Kragh(LK), Jamilla Kribii(JK),
Kosna Savage(KS) og Frederik Hostrup-Pedersen(FHP).

Referat:
Valg til Poster: Mia Tardini blev valgt til formand, Nasrin Salem til Næstformand og Erik til kasser. Referent
vælges på skift. Mødeledelse går på tur, næste møde er det EMA. Dagens referent: FHP.
Arbejdsgruppe fordeling.

Som orientering til de nye medlemmer, og set i lyset af Arnes afgang fra koordinationsgruppen blev alle
arbejdsgrupper gennemgået. Jeg har vedhæftet oversigten således som den ser ud på nuværende
tidspunkt.

Adresseliste:
Jeg har vedhæftet koordinationsgruppe oversigt 2017

Nyt møde

Søndag den 2 april 2017, fra kl. 9-14. Alle medbringer lidt til et ”Brunch-bord”.

Oplistning af punkter til kommende møder:
Der er forskellige punkter som er blevet udskudt og punkter som er foreslået på dagens møde
Rengøring i Netværkshuset, vi arbejder videre på et forslag om at kigge på muligheden for frivillige og nye
borgere i fællesskab kan mødes evt en gang ugentligt og hjælpes med en større rengøring.
Der snakkes meget om ”Koordinations gruppen i fremtiden”. Hvilken rolle skal vi spille, og hvorledes løses
de opgaver som vi står over for. Ligeledes er der ønske om at Koordinationsgruppen er med til at sætte
nogen retningslinjer for det fremtidige arbejde. Perspektivering og ”at se det hele lidt ovenfra”?
FHPs funktion i huset kontra jobbeskrivelsen som husvært. Er det det arbejde som vi ønsker frederik skal
lave. Er den nuværende jobbeskrivelse samt aflønning passende.

Evt:
Der er udtrykt ønske om ”Mande svømning”, hvilket medførte en diskussion omkring svømning og prisen
på dette. (Det skal bemærkes at vi får 25.000 fra Gentofte kommune hvert år som er specielt til kvinde
svømning og som ikke vil modtages hvis vi stopper kvindes svømning). Det aftales at vi ikke vil indgå i at leje
kildeskovshallen til mande svømning, men der er opbakning for at starte et ”Mande svømme hold”.
Snakken om penge medførte en snak om hvorvidt vi bør være to der godkender større udbetalinger. Dette
var der stor enighed om og der arbejdes på en løsning.
NS ytrede ønske om at få nogen personer med i gruppen der arrangerer ”Kvinde fester”. KS og JK meldte sig
til at være med i den gruppe og stå for bla Kvindefest nu på lørdag.
Vi snakkede om hvorledes medlemmer af koordinationsgruppen kan komme på forskellige dage, Indtil
videre har MT meldt sig til torsdage, MDJ Tirsdage, LK Onsdage, KS og EM kommer fortsat torsdage. Grete
kommer tirdage. På den måde kan man dels lære huset og brugerne bedre at kende, og såfremt husværten
forhindres i at komme kan der dækkes ind på denn måde. ISA meldte sig også villig til at kunne tilkaldes
efter behov. Tak.
Der er behov for at vi snakker mere omkring kønsroller og hvorledes man opfører sig i Danmark, d ader har
været en episode. Det blev aftalt at EMA, KS, JK og NS arbejder på at få Basim Ossman på besøg.

Frederik Hostrup-Pedersen

