Netværkshuset, Ericavej 149. 2820 Gentofte

d. 27. 6. 2017/efr

DFH - frivillig afdeling Gentofte’.

Referat af bestyrelsesmøde i Netværkshuset tirsdag d. 13. juni 2017, kl. 18.3021.00.
Tilstede: Mia, Nasrin, Erik, Frederik, Kosna, Ellen Margrethe, Marianne, Lisbet og Ebbe.
Fraværende (med afbud): Jamilla.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat.
3. Diverse meddelelser. Kort runde.
4. Daglig koordinator. Herunder ansøgning vedr. løn og rengøring til GK.
5. Kommende programlagte arrangementer/ sommerferien
6. Økonomi. Herunder kontingent/ dispensationer. Mobilpay.
7. Evaluering af madordning.
8. Retningslinier for brug og udlån af Netværkshuset.
9. Spørgeskemaundersøgelsen.(Marianne, Isak)
10. Meddelelsestavle/ skærm. ( Frederik, Nasrin)
11. Oversigt over frivillige, dage og kompetencer.
12. Forslag om inspirationsbesøg andre steder.
13. Nye mødedatoer.
14. Punkter der skal op på næste møde.
15. Evt.
Møde-referat: (referent Ebbe)
Ad dagsordenspunkt. 1 og 2. – Godkendelse af dagsorden og referat.
Både dagsorden til dagens møde og referat fra forrige møde blev godkendt.
Ad dagsordenspunkt. 3. – Diverse meddelelser. Kort runde.
Formanden (Mia) lagde ud med at orientere om Gentofte Kulturdage, hvor NVH havde
samarbejdet med Hovedbiblioteket om et arrangement fredag d. 9. Juni med børneteater og
grill i bibliotekshaven samt koncert om aftenen med Det Syriske Ensemble i bibliotekssalen.
Arrangementet havde været vellykket og velbesøgt. – Ida Juhl fra Gent.komm. har ikke
kommenteret ansøgningen om rengøring og ændring af jobbeskrivelse for husværten, der
blev sendt til Gent.komm. i okt-nov. 2016. Vi sender nu en ny ansøgning og jobbeskrivelse. –
Der går rygter udenfor huset om uoverensstemmelser og grupperinger i NVH. Kosna oplevede
spændinger mellem kvinder og mænd, ofte dominans el. hierakisk bestemt. Hvordan kan man
styre eventuel dominans på køn. Ellen Marg. nævnte, at man måtte huske på, at vi ikke taler
alle de sprog der tales i huset, så vi hører/forstår ikke alt, hvad der måtte blive sagt brugerne
imellem – måske var det en ide med et møde med brugere og frivillige om konflikter. Mia
understregede at vi måtte være opmærksomme, sørge for at få blandet deltagerne ved fx
1.fredags-aftener. Nasrin mente , at man måtte forstå, at der hele tiden ville være konflikter,
som huset måtte (kunne) håndtere. Iflg. Kosna holder 5 af de nærmeste kommuner møder

sammen, heriblandt Lyngby og ikke mindst Gladsaxe, som er stærkt inspireret af NVH. Og et
sådant forum var måske også en måde at indhente viden om hvordan man kunne håndtere
konflikter el. grupperinger af forskellig art.
Erik (husudvalget), nævnte at man havde haft mulighed for billigt at købe en trailer (til
møbel- og cykeltransport), ligesom der var en gruppe der tog sig af beplantning af højbede i
haven.
Lisbet omtalte sommerferiens ture (juli måned), som skal erstatte den tidligere sommertur.
Der var tale om en tur til Bonbon-land og Zoologisk-have i hhv. 1. og sidste weekend i juli.
Hertil kommer så 2 el. 3 korte ture i lokalområdet (skov, sø og strand) i de mellemliggende
weekends. Turene kræver tilmelding med navn for alle - samt deltagerbetaling og udstedelse
af billetter.
Kosna (Intergrationsrådet), nævnte at der er valg til integrationsrådet i november (iforb.m.
komm.valget) og at man allerede nu er på udkig efter kandidater.
Ebbe (projektgruppen vedr. Kontakt-personer) nævnte at der senest havde været et
intromøde for nye frivillige (herunder kontaktpersoner) samt et erfarings-udvekslingsmøde
for igangværende kontaktpersoner.
Frederik orienterede om et møde som han, Nasrin og Arne Madsen havde haft med
Gent.komm. om en drenge-gruppe, der har skabt problemer i NVH. Der var blevet foreslået en
mulig løsning med en deltidspædagog, der kunne støtte op. Ligesom kontakter til forældrene
har været brugt. I den forbindelse ville Frederik, Nasrin, Ellen Marg. og Marianne skriftligt
nedfælde nogle tanker, om det at samarbejde med kommunen omkring en sådan pædagogisk
sag. – Det blev drøftet hvordan man i NVH, praktisk håndterede opgaven. Ellen Marg.
understregede, at man ikke måtte bortvise – hvor skal de så gå hen. Isak pegede på, at en
tydeliggørelse af husordenen overfor drengene var nødvendig.
Nasrin orienterede om kvinde-festen d. 20. maj med 30-40 deltagende kvinder og børn.
Ad dagsordenspunkt. 4. – Daglig koordinator.
Frederik havde fremsendt en skriftlig orientering, som blev taget til efterretning. Ansøgning
vedr. løn og rengøring til Gent.komm. blev behandlet under dgs.pkt. 3 og Frederik var tilfreds
med ansøgningens formulering.
Ad dagsordenspunkt. 5. – Kommende programlagte arrangementer/sommerferien.
Mia understregede, at mht. gennemførelsen af Eid-festen fredag d. 30. Juni, må vi have
brugerne på banen. - Brugerne må selv stå for arrangementet, ellers må festen aflyses. –
Resten af punktet udskydes til næste møde. Progra for sommerferien var behandlet under pkt.
3.
Ad dagsordenspunkt. 6. – Økonomi. Herunder kontingent/dispensationer. Mobilpay.

Erik orienterede om regnskab og budget, herunder at udgifter til sommerturene ikke indgik
i budgettet, ligesom enkelte udgifter endnu ikke var indregnet (regninger ikke modtaget),
men til trods herfor så budgettet (bestemt) ud til at holde. Erik havde fx modtaget
regninger fra Arne M. på i alt 17.000 kr. til bl.a. cykelreparationer og overnatning for Det

Syriske Ensemble – Hovedbiblioteket og NVH deles om udgifterne, og Hovedbibl. står så
for orkesterets optræden. Mens Lions Club/Rotary havde givet tilsagn om en donation på
10.000 kr., ligesom der var sendt ansøgning til Trygfonden. – Oprettelse af mobile-pay til
bl.a. kontingentindbetaling trækker i langdrag. Erik og Kirsten laver udkast til skrivelse til
medlemmerne vedr. kontingent-indbetaling. Frederik mente at man måtte droppe
kontingent overfor fx studerende. – Der var enighed om at ansøgningsteksten til
Gent.komm. vedr. 'Den daglige koordinator’ (Frederik) og udskilt rengøring i NVH, burde
deles op i to afsnit med hver sin overskrift (Daglig koordinator og Rengøring) – Mia står for
dette.
Ad dagsordenspunkt. 7. – Evaluering af madordning.

Frederik orienterede om, at der pt. modtages og tilberedes mad mandag - onsdag. Maden
hentes fra 2 brugser og 2 bagerier. Ordningen er populær. Det er planen (fremover), at
tilberedning og fordeling skal ske i køkkenet i underetagen.
Nasrin understregede at det var vigtigt at få uddelegeret arbejdet i stedet for at det hele
el. meget hang på Frederik. Isak understregede at det var vigtigt, at man sikrede en
ordentlig/retfærdig fordeling i stedet for hamstring, fx ved brug af madbilletter. Iflg. Ellen
Marg. var det vigtigt, at hygiejnen var høj og at der løbende blev ryddet op. Hun fandt at
det ofte rodede for meget i cafe-køkkenet, dårlige madvarer måtte kasseres straks,
ligesom hun ønskede at få de gamle runde borde tilbage og madordningen generelt flyttet
til underetagens køkken. Nasrin foreslog af man etablerede en gruppe på fx 10 frivillige der
skulle stå for projektet og at fordelingen af maden skulle foretages af danske frivillige (for
at sikre uvildig fordeling). Erik var enig i at der var behov for 2 køkkener, et til madlavning
og et til cafe-hygge. Mia efterspurgte struktur og rammer, der hamstres meget, samt at
oprydning og sortering af madvarer (efter kvalitet/tilstand) helst skete med faste hjælpere
– og så at ordningen flyttes til køkkenet nedenunder. – Der var enighed om at fortsætte
projektet, men man måtte finde en gruppe der (fast) kunne køre projektet. Der blev nedsat
en madordnings-projektgruppe bestående af Mia, Ellen Marg., Marianne, Lisbet og
Frederik, der skulle fremkomme med et forslag til struktur og form. - Ordningen kører nu
frem til 1.7. og starter op igen til aug., når projektgruppen er kommet med sine
overvejelser.
Dagsordenspunkt. 8. om ’Retningslinier for brug og udlån af NVH’ , punktet udskydes til
næste møde.
Ad dagsordenspunkt. 9. – Spørgeskema undersøgelsen (Marianne, Isak).
Isak (og Marianne) orienterede om spørgeskema-undersøgelsen blandt husets brugere.
Svarprocenten var lav (40 pct.) og i sin sammensætning ikke repræsentativ. Den ringe
deltagelse kunne skyldes ramadan, men der var enighed om, at det var vigtigt at undersøgelsen var repræsentativ, hvorfor man besluttede at forlænge besvarelsesperioden til
ultimo aug. (evt. sept.) eller til man havde nået (ca.) 150 besvarelser (og dermed forventet
repræsentativitet). Besvarelsen af skemaet sker med interviewer (ofte tolk). Det blev også

besluttet senere (efter sommerfrerien) at supplere med en tilsvarende undersøgelse af de
frivillige.
Ad dagsordenspunkt. 10. – Meddelelsestavle/-skærm. (Frederik og Nasrin).
Frederik orienterede om en interaktiv ’it-opslagstavle’ han og Nasrin havde set på Cafe
Stolpen. De mente begge at det måtte være noget for NVH og foreslog, at bestyrelsen aflagde
et besøg og så mulighederne. Frederik ville tale med lederen af Stolpen om at finde et
tidspunkt for bestyrelsens besøg.
Ad dagsordenspunkt. 11. – Oversigt over frivillige, dage og kompetencer.
Det blev besluttet at opdatere den foreliggende oversigt (Lisbet’s). Og måske ville ’itopslagstavlen fra Stolpen’ kunne anvendes i denne sammenhæng (også).
Ad dagsordenspunkt. 12. – Forslag om inspirationsbesøg andre steder.
Mia nævnte, at det tidligere havde været på tale, at bestyrelsen kunne/have godt af at besøge
andre institutioner, for herigennem at hente inspiration til evt. nye tiltag el. forbedringer. Der
var generel interesse for ideen. Ellen Marg. ville til en begyndelse kontakte Venligboernes hus
på Onkel Danny’s Plads for at aftale et besøg. Isak havde hørt om et projekt i Roskilde komm.,
som lød spændende. Endvidere var der interesse for et besøg i Trampolinhuset på
Nørrebro/Nordvest.
Ad dagsordenspunkt. 13. – Nye mødedatoer.
De tre kommende bestyrelsesmøder blev sat til tirsdag d. 8. og tirsdag d. 29. August samt
tirsdag d. 19. september kl. 18.30-20.30. - Lisbet ville sørge for noget let spiseligt (ost/brød)
til mødet d. 8.8. og Isak for noget d. 29.8. og Ellen Marg. for noget d. 19. 9. - Frederik tager
referat d. 8.8. , Nasrin d. 29.8. og Kosna d. 19.9. – Endvidere blev det besluttet , at man
fremover skulle angive dagsordenspunktets ophavs-m/k og en kort begrundelse for punktet.
Ad dagsordenspunkt. 14. – Punkter der skal op på næste møde.
Det udskudte pkt. 8 om ’Retningslinier for brug og udlån af NVH’ tages op på næste møde
(8.8.2017).
Ebbe f.

