Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 29. august 2017 kl. 18:30-21
Referent Nasrin
Tilstede: Mia, Ellen Margrethe, Erik, Jamila, Marianne, Isak, Frederik
og Nasrin
Afbud: Lisbet, Kosna og Ebbe
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat.
3 Diverse meddelelser. Kort runde.
4. Daglig koordinator.
5. Økonomi. Erik. Principiel holdning til at bede om donationer. Mia
6 Kommende programlagte arrangementer og andre
arrangementer/møder. Bud på efterårsferien?
7. Mere ro i huset. Hvordan kan vi skabe bedre arbejdsbetingelser for
både brugere og frivillige? Mia
8. Ideer til fremadrettede tilmeldingsprocedurer til arrangementer. (Se
tidligere bilag Lise Hørup).
9. Optagelse af nye medlemmer Gentofte Hospital, Hellerupvej. Mia
10. Brug og udlån af huset. ( Punkt fra forrige møde) Mia
11. Projekt madordning. Frederik m.fl.
12. Kort Orientering om spørgeskemaundersøgelsen. Marianne, Isak.
13. Inspirationsbesøg lørdag den 16.9. Mia, Frederik
14. Hvilke spørgsmål og hvem kan vi tillade at interviewe vores
brugere. Evt. bisiddere? Nasrin
15. Hvad forstår vi ved integrationsfremmende aktiviteter?
Diskussionsspørgsmål fra sidste møde. Alle
16. Punkter der skal op på næste møde.
17. Evt.

Referat
1. Godkendelse af dagsorden:
Vi udskyder dagsordenspunkter 12, 14 og 15. Til vores fremtidige møder skal vi
prioritere de punkter vi udskyder, men der er nogle punkter, som vi ikke drøfter og
tager beslutning pga. manglende yderligere info og oplysning fra vores kontakter.
Derfor skal vi vente med dem til senere behandling. Kommentarer eller forslag
behøver ikke at stå ved vedkommendes navn, da der er stået i vedtægterne at referatet
er et beslutningsreferat, dvs. at i referatet skal kun stå konklusioner og beslutninger.
2. Godkendelse af referat.
Der var en rettelse. Der stod Nasrins kvindeprojekt, men det rette er
forældreprojekt. Vi sender referaterne til alle medlemmer, og på hjemmesiden
derfor laver vi en tidsramme for at udsendelse af referatet. Vi besluttede at
referenten skal sende referatet ud til bestyrelsen senest en uge efter mødet i
bestyrelsen, som har en uge til at udmelde evt. rettelser. Dvs. at referatet skal
være klart til udsendelsen til medlemmerne i løbet af 2 uger efter mødet.
3. Meddelelser:
Sociale direktør, Stab og Udvikling og Ida Juhler har talt sammen om
Frederiks ansættelse. Der skal have styr på ferie, pension inden ansættelse, og
hvor meget de skal betale osv, samt hvem skal være arbejdsgiver? De vil sende
os en udspil. Det tog lang tid fordi de kunne ikke finde ud af
arbejdsgiveransvaret. Frederik er ansat af bestyrelsen, men lønsedlen er fra
kommunen. Der ligger meget jura i det og vi ved ikke så meget. Vi vil høre fra
dem.
Nonni og Vibeke vil starte en samtalegruppe hver onsdag.
Dorthe vil starte strikkestue hver torsdag. Pia står for fitness til kvinder. Jabar
står som ansvarlig til fitness for mand.
Der er blevet lavet ny liste for frivillig for at få overblik over hvem der er her
hver dag. De skal skrive på når de er her og melde afbud.
Mia har nogle folder med fra DFH.
Mia har indhentet 2 tilbud vedr. linoleum på gulvet i underetagen. Det skal
sendes til kommunen.
PlayStation er kommet tilbage.
Isak og Mia har været til reception i frivilligcentret ved ansættelsen af den nye
centerleder, Betty Thøgersen.
Frederik og Nasrin har holdt møde vedr. drengegruppe med Familiecenteret og
Vangede fritidscenter. De vil søge penge om Vangede Fritidscenter må holde
åbent om sommeren. Vangede Fritidscenter i samarbejde med
Bakkegårdsskolen er i gang med at ansætte en pædagog, som skal arbejde med

drengene mellem Bakkegårdsskolen og Vangede Fritidscenter. Det kan være at
pædagogen også skal være med drengene i Netværkshuset. Dette vil Frederik
og Nasrin arbejde på.
Turen til Bakken i morgen, vi regner med 70 turpas, af 158 kr. hvert. Vi har
fået rabat ellers koster det 259 hvert turpas. Vi regner med det bliver 22000 kr.
samlet budget. Netværkshuset, Venligboerne og Dansk Rød kors samarbejder
omkring bakketuren. Vi skal huske at lave budget inden aktivitet, det var en
beslutning til vores sidste møde. Erik understreger at vi skal forholde os til
hvad vi har besluttet og styre udfra beslutningerne.
Vi holder 1. fredag nu på fredag i underetagen med bordstyring.
Næste lørdag d. 9/sep. er Festival Vangede Bygade, hvor Netværkshuset
deltager i.
Frivilligcentret har økonomiske problemer, måske skal det flyttes til Hellerup
International skole.
Der var et ønske om Arbejdsgrupper generelt skulle speedes mere op og
arbejder hurtigere på hvad det skulle arbejde på om og lave en afklaring.
Adgang til Netværkshusets konti. Nasrin, Mia og Erik var på Nordea Banken.
Det koster 200 kr. hvert kvartal for vores penge står der, hvilket vi ikke har fået
noget skriftligt på. Måske overvejer vi at skifte banken.
Der er Temadag på torsdag i Integrationsrådet, hvor der vil holdes et fælles
møde i Lyngby. Der er sat Arbejdsgruppe fra 3 kommuner, Gentofte, Lyngby
og Rudersdal om fastholdelsen af unge i arbejdet, det er et problem.
Arbejdsgruppe som arbejder omkring afklaring af drengegruppe skal lave en
udkast/ afklaring om Netværkshusets rolle i forhold til denne gruppe.
Arbejdsgruppen er Ellen Margrethe, Marianne, Frederik og Nasrin.
4. Daglig koordinator
Vi har snakket om det under punkt 3 og afventer svar fra kommunen.

5. Økonomi.
Erik har lavet en god og klar oversigt over økonomien. Han fik masser af ros,
fordi det var meget mere overskueligt.
Vi har ikke fået nogle tilbagemelding fra Tryg fonden.
Vi skal sætte nogle aktiviteter i gang for børnene i efterårsferien og der blev
understreget at der skal laves et budget inden vi sætter aktiviteterne i gang.
En diskussion om donationen og bede om penge.

På mobilepay skal der være mulighed for donere til Netværkshusets arbejde. Vi er
enige om at vi skal snakke om donationen og bliver enige om vi gør det, hvis jeg står
i en situationen vi har brug for penge. Det skal være klart, og enighed om det.
Vi kan overveje et oplæg for brugerne om hvordan man kan blive medlem af en
forening.
6.Kommende programlagte arrangementer og andre arrangementer/møder.
Bud på efterårsferien?
3 frivilligere, Karen, Erik og Lise vil gerne planlægge og gennemføre en kanotur for
drengegruppe og deres fædre i efterårsferien. De vil lave teamwork. De må også lave
en ramme omkring økonomien til turen.
7. Mere ro i huset. Hvordan kan vi skabe bedre arbejdsbetingelser for både
brugere og frivillige? Mia
Der er klager over uro i huset. Alle har brug for ro i lektielæsningen osv.
Drengegruppe og små piger skaber uro. Hvad skal vi gøre? Det er et problem.
Forslag: Vi kan gør underetagen mere tiltrækkende og mere interessant. Om
torsdagen kan vi trække kommunens samtaler ned i underetagen. Drengegruppe kan
få playstationsrum. Vi må opdrage dem til at være stille. Vi kan lave skillevæg i det
stort rum nedenunder. Vi kan have en container til opmagasineringen. I fællesskabet
skal vi prøve at arbejde med børnene holde ro. Vi kan også flytte lektiehjælp til
lokalerne nedenunder.
Vi kan tage det op til medlemsmøde d. 3/oktober og høre om deres forslag. Der må
måske være at nogle voksne kan stå som ansvarlige for at holde øje med børnene.
8. Ideer til fremadrettede tilmeldingsprocedurer til arrangementer. (Se tidligere
bilag Lise Hørup).
Når vi skal lave tilmeldingsprocedurer til arrangementerne, er det ofte svært at skelne
om de er fra Gentofte, Lyngby eller Gladsaxe. Vi kan sige at de skal være daglige
brugere af netværkshuset, og ikke spørger om hvor de bor. Vi ved aldrig hvor mange
der kommer til arrangementer. Hvis vi skal tænke om at lave billetordningen, skal vi
få penge, et minimumbeløb er god idé. Det kan være nogle af os arbejder med det og
præsenterer nogle idéer.
9. Optagelse af nye medlemmer Gentofte Hospital, Hellerupvej. Mia
Ida Juhler har forslaget at de kommer under vores hat. Kommunen vil gerne samle
dem op under Netværkshuset. Det er 47 nye frivillige. Det bliver problematisk. Vi
bliver et voldsom stort antal af medlemmer. Hvis det går dårligt, er det os der må få
skylden for det. Hvad skal vi gøre?
Forslag: Det er spænende og vil give en frisk luft, god idé. Vi kan stå til rådighed og
sætte dem i gang med nye aktiviteter. Hvis de skal melde sig under DFH, skal der

skal være en holdning. Det er organisatorisk svært, der skal holdes møder, har
tovholdere, hvad med økonomien og regnskabet. Det er stort arbejde. Mia vil snakke
med Ida om hvad og hvordan kommunen har tænkt sig at det skal køres. Hvordan har
de tænkt på at køre administrationen? Vi skal nedsætte en arbejdsgruppe, som skal
diskutere det.
Vi kan starte med de 8 frivillige fra hospitalet. Hospitalet lukkes om et år og alle
flyttes til Hellerup international skole.
Generelt var der opbakningen omkring idéen i bestyrelsen. Konklusion: Det er
spændende og vi skal tænke positivt omkring det, men det tager tid at vi kan tage
beslutning.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der gerne vil diskutere det. Arbejdsgruppen består
af Mia, Isak og Marianne og Jamila, og de mødes d. 27/sep. kl. 17 hos Mia.
10. Brug og udlån af huset. (Punkt fra forrige møde) Mia
Vi siger, nej til udlån af huset. Huset lånes til fællesskaber, som er i
overensstemmelsen med vores formålsparagraf og ikke til private arrangementer.
11. Projekt madordning. Frederik m.fl.
Kl. 17 til 17:30 deles frugt og grønsager ud og det fungerer godt. Det er den samme
proces hver dag. Myssoun gør en stor indsats. Vi mangler nogle frivillige at hjælpe.
Vi skal invitere frivillige til det. Bestyrelsen skal lave nogle rammer og inden får
nogle beslutninger, inviterer frivillige til at høre om. Faste rammer er vigtige. Det er
danske frivillige i samarbejde med Myssoun skal stå der for at dele. Næste tirsdag kl.
18 er det et møde om det. Vi spørger dem der gør det om deres forslag og idéer.
13. Inspirationsbesøg lørdag den 16.9. Mia, Frederik
Der er blevet aftalt med Trampolinhuset at vi besøger dem d. 19/sep. kl. 16. Der er
deres husmøde på en demokratiskvis kl. 16-17 og vi kan overvære det. Der er
rundvisning kl. 17. Bagefter holder vi bestyrelsesmødet.
D. 16. sep. er det inspirationsdag og vi tager til Absalonskirke kl. 17-20. Vi tager
punkt 15 med til at snakke om der.
Vi ses kl. 17 d. 16. sep. ved Absalonskirke.

