Netværkshuset, Ericavej 149. 2820 Gentofte

d. 11. 4. 2017/efr/lkr

DFH - frivillig afdeling Gentofte’.

Referat af koordinationsmøde i Netværkshuset søndag d. 2. April 2017, kl. 9.00 til
14.00.
Tilstede: Mia, Nasrin, Erik, Frederik, Kosna, Jamilla, Ellen Margrethe, Marianne, Lisbet og
Ebbe.
”Netværkshuset er et møde- og aktivitetshus for flygtninge/indvandrere og
frivillige med det formål at støtte flygtningenes optagelse og integration i det
danske samfund.”
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer, referent, hvem sørger for traktement til hver gang. Skiftende.?
2. Koordinationsgruppens rolle (Se overordnet beskrivelse ovenfor, samt på
hjemmesiden og i vedtægter). Hvem er vi og hvad vil gerne bidrage med?
forventninger? Kort præsentation/ runde.
3. Fremadrettede visioner for huset:
Indhold, aktiviteter set i lyset af formålsparagraf.
De fysiske rammer. Hvad skal hus og have rumme/ bruges til?
4. Praktik omkring husets dagligdag og hvem der gør hvad. Handleplan. Grundstruktur,
som alle kan navigere i: liste over frivillige/ dage, hvem hjælper med hvad? lukke med
Frederik ( hvad indebærer det?), hentning af brød hos bager Batting, indkøb til cafe,
Nyhedsbrev, nedsættelse af arbejdsgrupper o. m. m.
5. Rengøring af huset generelt. Hvordan skal huset daglig præsenteres og afleveres?
6. ”Ny opdragelse” - forventninger til brugerne, brugerinddragelse.
Herunder oplæg fra Isak og Marianne om brugerundersøgelse. Se udsendte mail fra Isak.
7. Optagelse af frivillige og frivilligpleje.
8. Hvad gør vi med grænseoverskridelser? Sige til og fra
9. Frederiks ansættelse og arbejdsområder. (Vi afventer svar fra kommunen på Arnes
ansøgning af 16.11.16. )
10. Stillingtagen til forslag om uddeling af overskudsmad i Netværkshuset. Se Frederiks
mail.
11. Kort om økonomi
12. Næste program. Sommerferien uden sommertur. Alternativer.
13. Mødedatoer frem til sommerferien
14. evt.

Møde-referat:
Ad dagsordenspunkt. 0 – Valg af ordstyrer mv.

Som ordstyrer valgtes Ellen Margrethe, og referent Ebbe og Lisbet (som afløser hinanden).
Der blev vist ikke sat navne på en traktementsliste, men enighed om at det skulle være
skiftende personer, der stod for noget spiseligt til møderne (udgifter kunne refunderes hos
kassereren).
Frederik ønskede et yderligere punkt om ’Kontingent’ behandlet under pkt. 13. Eventuelt. –
Pba. dagsordenens mange punkter foreslog Mia (formanden), at man stilede mod mindst at nå
punkterne 1-5, samt i det omfang det var muligt de fleste af punkterne 8-13.

Inden man startede på den egentlige dagsorden, tog koordinationsgruppen (efter ønske fra
husværten) en længere drøftelse af det fremtidige samarbejde mellem husvært og den nye
formand, idet der tilsyneladende havde været nogle misforståelser og mangler. For at undgå
fremtidige misforståelser, foreslog Isak, at man kontaktede DFH, som ville kunne bistå med
råd og professionel coaching.

Ad dagsordenspunkt. 1 – Koordinationsgruppens rolle, – hvem er vi og hvad vil vi gerne
bidrage med…..

Medlemmerne orienterede efter tur om deres personlige baggrund og mål. Mange havde
erfaring fra socialt arbejde og tidligere års integrationsarbejde i huset, hvor de kunne byde
ind med erfaring. Og flere havde tidligere oplevelser som flygtninge, hvor helt personlige
erfaringer fra egen integration ville kunne bruges direkte i husets arbejde. De primære ønsker
gik på at sikre flygtningene et godt ophold i Danmark, at fremme en bedre integration og sikre
at flere kom i beskæftigelse.

Ad dagsordenspunkt 2 – Fremadrettede visioner for huset…..
Et centralt spørgsmål var om, hvornår og om hvad koordinations-gruppen skal orienteres.
Frederik fremførte, at der var ganske mange her-og-nu beslutninger, der måtte træffes
hurtigt, og hvor forudgående forespørgsel var for tung, - så her var løsningen ’tilbagemelding’
efterfølgende. Både Frederik og Marianne efterlyste opstillede rammer for beslutninger. Men
Frederik understregede, at huset er levende, så der er nye spørgsmål og afgørelser hele tiden.
– Og Jamilla påpegede, at man måtte sondre mellem haste-opgaver og opgaver der kunne
vente. Nasrin foreslog at Mia (formand), Frederik (husvært) og Nasrin (næstformand) holdt

møde en én gang om ugen omkring de akutte spørgsmål. – Jamilla ønskede (løbende)
vidensdeling om daglige ting – Lisbet foreslog at man løbende nedskrev disse på en tavle i
rummet ved indgangen.

Et andet område var orientering fra og om de forskellige arbejds-gruppers arbejde i huset.
Isak og Marianne foreslog, at man arbejdede med kontaktpersoner til de forskellige
arbejdsgrupper, som kunne spørges og melde tilbage til koordinations-gruppen.
Mia ønskede en ’grund-struktur’ over NVH, som alle kunne navigere i.

Ad dagsordenspunkt 3 – Praktik omkring husets dagligdag og hvem der gør hvad m.v.
- Lukke med Frederik: – mandag ( ?????)
- tirsdag (Marianne, Jamilla)
- onsdag (Lisbet…)
- torsdag ( Mia, Ell.Marg., Kosna)
- Frederik og Lisbet ser på de daglige gøremål og udarbejder TO-DO-liste
- Indkøb til caféen: Frederik og Maisun
- Brød fra Bager Batting på Ordrupvej – Frederik har 4 frivillige der kan hente.
- Det blev diskuteret, hvad vi skal bruge underetagen til. Forslag om hyggelig indretning af det
store rum med TV, caféborde til hygge og spil. Køkkenet blev foreslået anvendt til madlavning
ved store arrangementer. Stadig let mad ovenpå.
Cykler blev foreslået opbevaret i et hjørne af haven.
Hvor skal vi opbevare, det tøj og de legesager, vi får foræret? Loppemarked?
Der udspillede sig en følelsesladet værdidebat om, hvorvidt vi skal forære effekterne til vore
brugere eller gå efter et 'Først yde, så nyde' princip. Nogle mente, at NVH ikke skal være en
gavebod – vi skal opdrage vore brugere til 'noget for noget'. Andre mente, at med de
nuværende integrationsydelser er det af afgørende betydning, at vi kan hjælpe uden – i hvert
fald – økonomisk modregning. Så hellere arbejde mod et 'udveksling af ydelser-princip'.
(Frederik havde medbragt eksempler på budgetter for dels en enlig, dels en børnefamilie). Vi
kom i denne forbindelse ind på, at det har vist sig, at mange ikke har råd til at spise sig mætte
3 gange om dagen, hvorfor forslaget om at modtage overskudsmad blev behandlet. Der var 2
forslag:
1. MENY – levering i bil 1 gang om ugen. Alle former for fødevarer, som man selv udvælger i

bilen. Kræver stor lagerplads + evt. køl/frys. Pris 10.000 kr om året.
2. SuperBrugsen på Strandvejen i Hellerup. Frugt og grønt. Afhentning daglig kl. 11-12. Gratis.
Det blev besluttet at afprøve forslag 2 – SuperBrugsen i 14 dage.

- Der fremkom forslag om et månedligt Nyhedsbrev. Frederik og Lisbet ser på det.

Ad dagsordenspunkt 5 – Ny opdragelse….. Her primært oplæg fra Isak og Marianne
om brugerundersøgelse.
På grund af tidnød, var det ikke muligt at diskutere oplægget til brugerundersøgelsen. Det
blev derfor besluttet , at forslag til spørge-skemaet hurtigst muligt blev sendt til Isak og/el.
Marianne, så undersøgelsen ikke blev forsinket og kunne gennemføres inden
sommerferien.
Ad dagsordenspunkt 8 – Frederiks ansættelse og arbejdsområder.
Ellen Margrethe efterlyste en beskrivelse af Frederiks rolle i forh.t. koordinations-gruppen. Og
mente at det primært var formand og næstformand der burde vise husets ansigt udadtil. Mia
fulgte det op med, at der ville komme et udspil fra en arbejdsgruppe (Nasrin, Isak, Ellen Marg.,
Marianne) , der ser på Frederiks stillingsbeskrivelse og hans arbejde – dvs. primært hans
stilling som husvært og hans arbejde med socialrådgivning i NVH.

Ad dagsordenspunkt 9 – Stillingtagen til forslag om uddeling af overskudsmad i NVH.
Se pkt. 3.

Ad dagsordenspunkt 11 – Næste program.
Forslag til det næste program maj-aug. sendes snarest til Mia el. Grethe. – Lisbet. Erik , Isak og
Ebbe ser på alternativer til sommerturen.

Ad dagsordenspunkt 12 – Mødedatoer frem til sommerferien.
Næste møde blev aftalt til tirsdag d. 2. Maj 2017 kl. 18.30-21.00. Ell. Marg. tager noget
spiseligt med.
Mht. Til punkterne 4-7, samt 10 og 13 blev de udskudt til næste møde…………..

Ebbe f./Lisbet

