Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 19.09. 2017 kl. 18:30-21
Referent Kosna Savage
Tilstede: Mia, Ellen Margrethe, Erik, Marianne, Isak, Frederik, Nasrin, Lisbet, og
Kosna
Afbud: Ebbe og Jamila,
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat.
3 Diverse meddelelser. Kort runde.
4. Daglig koordinator.
5. Økonomi. Erik.
ns6. Inspirationsbesøget i Absalon Kirke lørdag den 16.9, Trampolinhuset d.d.
7. Kommende programlagte arrangementer og andre arrangementer/ møderHerunder planlægning af medlemsmøde 3.10. Efterårsferie. Alle
8. Hvilke spørgsmål og hvem kan vi tillade at interviewe vores brugere? Nasrin
9. Fremadrettede tilmeldingsprocedurer til arrangementer - fortsat. Alle
10. Hvad forstår vi ved integrationsfremmende aktiviteter? Alle
11. Punkter til næste møde.
12. evt.
Referat
1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden er godkendt, Punkt 7.8.9.10 er ikke blevet taget op til møde, på
grund af tidspres.

2. Godkendelse af referat.
Det er blevet sagt fra tidligere møde at referatet skal være klar en uge efter
møde og skal udsendes til medlemmerne i løbet af 2 uger efter mødet.
3. Diverse meddelelser. Kort runde.
Mia ønsker at være ordstyrer fremmerettet at være fast til alle bestyrelsesmøde
møder.

 Henvisning fra Dansk flygtningehjælp, omkring en undersøgelse om
hvordan ser vores daglig dag ser ud i forhold til at arbejde med
flygtninge.
Der vil komme noget interview fra Dansk flygtningehjælp, hvor de vil
inteviewer 12 flygtninger og 12 frivillige i huset.
 De skal skriver en rapport som omhandler og sætte fokus på brugernes
syn på frivillig indsat. Samt om hvordan flygtninge oplever den frivillige
indsats
Det gensidige syn på frivillig indsats.
Det er blevet aftalt at bestyrelses siger Ja til det, og Mia følger op.
 Forberedelse til ansøgning til Gentofte kommune om huset drift, det skal
gøre kommunen opmærksom på en ekstra udgift på hospital, som er på
kr.50.000 ud over det huset budget. Det er Mia, Erik, og Isak der er
ansvarlig for det.
 Frederiks ansættelse: Mia har kontakt Gentofte kommune og har rykke
for at få den informations i forhold til hvad Frederik skal have i løn,
derefter skal hun til møde med Gentofte kommune i forhold til at
forhandling om løn til Frederik.
Der skal samtidig ansøges om løn til rengøringsassistent i huset.
Frederik fortæller at han har kontaktet hans fagforening, for at høre om
hvilken overenskomst han tilhører til i forbindelse med lønforhandling som er
på kr,39.000.
 Integrationsrådet vil gerne holde en informationsmøde i Netværkhuset,
om emnet: Hvordan skal rådet rekruttere kandidater til valgt i rådet
2018. Hvad indebærer det at være medlem af intergrationsrådet. Hvad
forventer det af dig, hvis du siger ja til at være en del af rådet.
 Der er kommet penge på mobilpay Erik har overført dem på
Bankkontoen .
 Brugerundersøgelse: Marianne og Isak fortæller at de er næsten færdige
med opgaven, og de vil fremlæg det til næste møde den 10.october.2017.
 Isak fortæller at han har oplev at Netværkhuset bliver ikke brugt og der
kommer ikke så mange mennesker i huset som før. Frederik mener at
huset er på vej til at funger normalt igen og han oplever at det har vært
fuldt hus i sidste uge. Nasrin oplyser at en af grundet kan være konflikt
mellem flygtninger i forhold til kulturelle forskel.

 Henvisning fra Menneskerettighed ( Lisbeth) gerne vil komme og
intevierwer flygtningen om emnet Viden om integrationsydelse
 Det skal laves retningslinjer om hvordan der skal inteviewes, og hvilket
spørgsmål der må stilles, og må ikke stilles direkte til flygtning. Nasrin,
Ellen Margrethe, Ebbe og Kosna er i arbejdsgruppe omkring emnet.
Besked om ansøgning om fladskærm skal være klar inden afslutning af
oktober. Frederik følger op på det. Rullop- til Vangede festival er ikke
færdig endnu. Frederik følger op på dette
 Henvisning fra virksomheden Punktum Com i forhold til job til
ufaglærte flygtninge. Frederik vil holde møde med dem og undersøge
om det er noget vi skal gå videre med.


Kælderens indretning i gang med at komme på plads. Der er lavet en
arbejdsgruppe for at se hvordan vi kan indrette kælderen og vad der skal
til i forhold til at indrette kælderen. Emnet bliver taget op på næste
bestyrelsesmøde.

 Invitation til kommunalvalget. Frederik har fået svar fra
Socialdemokratiet, Enhedslisten og Radikal venstre og melder ja. De vil
komme. Og nej fra Dansk Folkeparti.
 Mathias fra kommunen vil gerne komme og snakke om kommunevalget.
Han vil holde et foredrag/kursus for unge om demokratiet i hverdagen.
5. Økonomi
 Økonomien balancerer fint i forhold til budget og forbrug.
 Der vil blive sendt en mail til alle dem, som skal betale
medlemskontingent. Det vil Kirsten stå for.
 Medlemsmøde. Der er blevet talt om hvordan vi skal strukturere
medlemsmøde, da Johanne Petersen, chef for Jobcenter Gentofte er
blevet bedt om at deltage til medlemsmøde. Frederik kontakter hende og
drøfte hvilke emner, der er vigtige at tage op til medlemsmøde, så de
frivillige kan bruge den viden til at støtte flygtningene bedst muligt.

Præsentation af Mia i den nye stilling, som formand for bestyrelse i
Netværkhus Gentofte.
Præsentation af Johanne fra jobcenter Gentofte.
Præsentation af Borger undersøgelsen
Emnet eller oplagt om hvordan huset funger lige nu.
 Aktiviteter
 Workshops
 Oplagt om hvordan vi i fællesskaber kan finde ud af den bedst
fremtid kommer til at ser ud.
 Arbejder i små grupper: Spørgsmål til gruppe kan måske være:
 Hvad har i oplev, som frivillig
 Hvad har fungeret og hvordan
Det skal være tovholder på hver gruppe om emnet
 Efterårsferie. Der skal være en bestemt person til hver aktivitet.?
6. Inspirationsbesøget i Absalon Kirke
 Der er blevet talt om to bordformand ved hvert bord, som styrer hele
bordet for at have mere struktur og for at støtte og hjælpe i forhold til
uddeling af mad og oprydning af mad.
 Der er blevet talt om socialt fællesskab og hvordan man kan skabe en
god relation i forhold til at blande flygtninge og danskere, så
flygtningene kan øve det danske sprog og blive bedre til at tale dansk.
 Der er blevet talt om underholdende indslag efter mad, så det ikke bare
handler om at komme og spise og gå igen. Det skal bidrage til
netværksdannelse og forbedring af sprogkundskaber.
 Marianne mener ikke, at det er bestyrelsen der skal løfte selve opgaven
ved maddagen, men være med til at implementere opgaven.
 Der skal involveres andre medlemmer i forhold til hvordan opgaven
skal løftes – emnet skal bringes op til næste medlemsmøde
 Der bliver talt om, at prøve ideen om det nye koncept 1. fredag for at se
hvordan det vil komme til at gå, fra fredag den 6.10.
 Det bliver talt om at afprøve mad fra forskellige land, sådan at det ikke kun
mad fra samme land hver gang.
 Næste bestyrelsesmøde er den 10.oktober 2017.

Kirke lørdag den 16.9 kl. 17pirationsbesøg di Absalon Kirke lørdag den 16.9 kl. 17

