Netværkshuset
Ericavej 149. 2820 Gentofte.

12.10.2017/efr

Bestyrelsesmøde tirsdag den 10.10.2017 kl. 18.30 - 21 i Netværkshuset
Deltagere: Mia, Nasrin, Erik, Ellen Margrethe, Kosna, Isak, Frederik, Ebbe.
Afbud: Jamila, Lisbet og Marianne.
Referent: Ebbe
Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Diverse meddelelser. Kort runde. Herunder evaluering af medlemsmødet 3.10, 1. fredag i
måneden
4. Daglig koordinator.
5. Økonomi. Herunder status, projekt kompetente forældre, budget 2018. Erik
6. Stillingtagen til tilknytning til NVH af GH20 og Hellerupvej, Projekt forebyggelse af
genindlæggelser for etniske borgere og projektsamarbejde med Frivilligcenter Gentofte om at
formidle viden om mulighederne for aktiv deltagelse i foreningslivet. Se vedh. Filer. Mia
7. Netværkshusets alkoholpolitik. Mia
8. Kommende programlagte arrangementer og andre arrangementer/ møder.- Herunder
efterårsferie. Alle
9. Brugerundersøgelsen. Isak .
10. Legetøj (Nasrin)
11. Fremadrettede tilmeldingsprocedurer til arrangementer fortsat. Alle
12. Hvad forstår vi ved integrationsfremmende aktiviteter? Alle
13. Punkter til næste møde.
14. evt.
Referat:
1.Godkendelse af dagsorden.
Det oprindelige pkt. 9 - Hvilke spørgsmål og hvem kan vi tillade at interviewe vores brugere?–
udskydes til næste møde og erstattes af punktet vedr. Brugerundersøgelse (Isak), idet Nasrin,
Kosna, Ebbe og Ellen Marg. først holder møde d. 12.10. om det oprindelige pkt. 9.
Endvidere indsættes et nyt pkt. 10: Legetøj (Nasrin).
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet fra forrige møde blev/var godkendt. Det blev besluttet at kun beslutningsreferatet
fremover lægges på hjemmesiden. Isak laver beslutningsreferatet fra sidste møde.
Referatet skal fortsat være ude en uge efter det afholdte møde. Og evt. bemærkninger afgivet i
løbet af den efterfølgende uge (dvs. senest 14 dage efter mødet), og referatet godkendes
endeligt på efterfølgende møde.

3. Diverse meddelelser. Kort runde. Herunder evaluering af medlemsmødet 3.10, 1.
fredag i måneden
Mia skulle have været til møde med Gent. Komm. om bl.a. aflønning af den daglige koordinator
(Frederik), men mødet var aflyst.
Mia have spurgt Gent. Komm. om det var muligt at låne bunkeren på pladsen foran NVH.
Kommunen var velvilligt indstillet overfor ansøgningen, og ville sende en person, som d.
23.10. kl. 14 ville forevise bunkeren for interesserede. Ideen med at låne bunkeren var, at den
kunne erstatte containeren på p-pladsen, så der bliver plads til husets mange cyklister og give
os mere opmagasineringsplads generelt.
Medlemsmødet d. 3.10. havde været vellykket, med ca. 40 fremmødte. Ellen Marg. havde
udarbejdet et referat af mødet, som ville blive udsendt til husets medlemmer. Endvidere ville
der blive vedlagt et link til Job-net + et link til lovgrundlaget vedr. flygtninge.
1. fredag i oktober (Mad og hygge d. 6.10. kl. 18-21), var blevet gennemført i det store lokale i
underetagen efter det vedtagne nye koncept, hvor der blev spist ved langborde, opdelt i
grupper, hver med 8 gæster/personer. Hvert bord/gruppe på 8 personer, valgte 2
bordformænd og 1 afrydder/ opvasker. Det fungerede godt. - Det er tanken fremover, at man
skal have billet for at kunne deltage i Fællesspisning og hygge. Billetterne skal fremover købes
el. hentes i løbet af ugen optil d.1. fredag. Det må være frivillige (og ikke Frederik), det står for
billetsal-get! – Prisen for voksne er 10 kr., mens børn er gratis (inkl. de der laver maden i
køkkenet). Der er afsat et budget på 1.200 kr. til indkøb af madvarer. – Efter spisningen er der
en el. anden form for underholdning (i okt. var det en iransk pianist, november Tryllenørd,
der tryller for børn og voksne).
Erik orienterede om, at der var sendt rykkere ud til medlemmerne vedr. kontingent.
4. Daglig koordinator.
Frederik havde udsendt en orientering om gennemførte arrangementer i siden 15. 09.2017.
Der havde bl.a. været fisketur søndag d. 17. sept. med mange deltagere og mange fangne fisk.
Gentoftenatten d. 29. sept. i NVH med et band fra Eritrea havde været velbesøgt med 80-100
gæster.
Endvidere foreligger programmet for efterårsferien, hvor der er åbent i NVH mandag-torsdag,
og lørdag. Med forskellige arrangementer i huset og udenfor, som tur til Frilandsmuseet,
dragetur i Dyrehaven og lørdag tager Nasrin kvinder og børn med på kanalrundfart i
København (46 voksne og 44 børn har allerede meldt sig til kanalrundfarten).Mandag går
turen for drenge til et Fritidscenter i Aalsgårde med et stort klatretårn
Endvidere var huset blevet kontaktet af en repræsentant fra firmaet Nemlig.com vedr. jobmuligheder. Lukasstiftelsen ville lave noget for flygtninge fra Eritrea. D. 31.10. kommer
Frederik med et oplæg om ’skat og løn’ for flygtninge, både når de får et job eller mister et job.
Og det er ved at være tid for ansøgninger om julepakker, fx fra Vangede kirke. Endelig vil der
komme en praktikant i løbet af foråret fra den Sociale Højskole (socialrådgiver) og
Frivilligcenter Gentofte tilbyder mentorer til flygtninge.
5. Økonomi. Herunder status, projekt kompetente forældre, budget 2018. Erik
Erik orienterede om budget og forbrug primo oktober. Forbruget ligger fornuftigt i forhold til
budgettet, så situationen er ok. Endvidere blev et budgetforslag for 2018 gennemgået og

efterfølgende accepteret. Der var enighed om, at for de poster, hvori der indgik egenbetaling
fra brugere (fx møder og arrangementer), skulle denne egenbetaling fratrækkes, således at
posten fremover kun omfattede omkostninger betalt af NVH.
6. Stillingtagen til tilknytning til NVH af GH20 og Hellerupvej, Projekt forebyggelse af
genindlæggelser for etniske borgere og projektsamarbejde med Frivilligcenter
Gentofte om at formidle viden om mulighederne for aktiv deltagelse i foreningslivet. Se
vedh. Filer. Mia
Mia orienterede om, at et udvalg fra NVH bestående af Mia, Isak, Marianne og Jamila havde
haft kontakt med hhv. Hellerupvej og Gentofte Hosp. Hellerupvej kører selv, dvs. uafhængigt af
NVH, mens Gentofte Hosp. fortsat kører via NVH gennem 2018. Begge institutioner tilbydes
medlemskab af DFH via NVH.
Vedr. Projektet forebyggelse af genindlæggelser for etniske borgere, fortalte Mia at projektet
tilbydes mulighed for at dyrke fitness-aktiviteter i NVH’s fitness-lokale. Tanken er at de
udskrevne etniske borgere (tidligere patienter) herved kan komme på fode igen efter
indlæggelsen og dermed få en bedre mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet.
I forb.m. projekt-samarbejdet med Frivilligcenter Gentofte med sigte på aktiv deltagelse i
foreningslivet i kommunen, - fx med deltagelse i idrætsforeningslivet sammen med danskere,
med øget integration for øje – ønskede Frivilligcenteret, at NVH havde en deltager med i
styregruppen. Isak har meldt sig.
7. Netværkshusets alkoholpolitik. Mia
Ved særlige lejligheder- enkelte møder og arrangementer - har det været muligt at få et glas
vin i NVH. Men i bestyrelsen var der enighed om, at der fremover som udgangspunkt ikke er
alkohol i NVH. – Den eneste undtagelse kunne være det årlige nytårsarrangement for aktive
frivillige, som afholdes i starten af januar måned.
8. Kommende programlagte arrangementer og andre arrangementer/ møder.Herunder efterårsferie. Alle
Ved 1. fredag i november (3. Nov.) er der eritreanerne der står for maden. Ordningen med at
alle deltagere skal have en billet (købt for 10 kr. el. gratis), vil blive gennemført denne fredag
(billetter kan erhverves i NVH i ugen optil d. 3.11.).
D.7.11. er der vælgermøde i NVH i forb. M. Kommunevalget d. 21. november. Politikere er
indbudt og de fleste har takket ja. Endvidere er der i forb. M. Kommunevalget også valg til
integrationsrådet, hvorfor der snarest skal opstilles kandidater. Integrationsrådet arbejder på
et arrangement i NVH og en dato.
Program for efterårsferien er nævnt under pkt. 4.
9. Brugerundersøgelsen. Isak .
Isak orienterede om brugerundersøgelsen, der har kørt i juni-august 2017 med interview af
90 af husets brugere. Resultater af undersøgelsen var blevet præsenteret ved medlemsmødet
d. 3. Oktober, hvor man havde haft en god diskussion med brugerne og frivillige.
Isak fremhævede blandt resultaterne, at flere synes at køkkenet og cafeen var for meget
præget af, at en mindre gruppe fast optog nogle borde, at der manglede tilbud og aktiviteter i
huset i åbningstiden og at støjniveauet var for højt. Og hvad kunne man undgå, at mange (de

fleste) opholder sig oppe i huset - det gælder både børn og voksne - og at det er svært at få
folk til at gå ’nedenunder’, med fx de mere støjende aktiviteter. – Det blev besluttet på
grundlag af det fremskredne tidspunkt, at man ville tage forslag og resultater fra
brugerundersøgelsen op, som punkt, ved næste bestyrelsesmøde.
10. Legetøj (Nasrin)
Nasrin tog udgangspunkt i det brugte legetøj, som huset modtager udefra, og som fylder
meget og ikke alt legetøjet er interessant. Hvordan får vi det fordelt (retfærdigt og ordentligt),
for iflg. Nasrin mangler mange børn legetøj. Der kommer et legetøjsmarked d. 28.10. (Mia),
hvor man vil forsøge at komme af med det, der pt. er i kælderen. Nasrin foreslog, at man
kunne lave en låne-/bytte-ordning, hvor man efter at have ’leget af’ med det legetøj man
havde fået fra NVH, kunne returnere/få det byttet til et andet stykke legetøj. – Men det er et
problem med opmagasineringen af det modtagne legetøj, og at man ikke kan komme af med
alt (det er ikke efterspurgt – fx bamser og lego). Ellen Marg. foreslog at man – når man fik
legetøj tilbudt - spurgte lidt indtil, hvad det var for noget legetøj, samt måske også om
tilstanden.
- Pkt. 11 og 12 udskydes til næste møde
13. Punkter til næste møde.
På næste møde skal følgende punkter tages op
- Ansøgningen til Gentofte Komm. for året 2018, som skal være indsendt 17.11.2017.
- Hvilke spørgsmål og hvem kan vi tillade at interviewe vores brugere? Nasrin mfl.
- Brugerundersøgelsen, hvordan der konkluderes og hvordan der tages handling på
undersøgelsens resultater? Isak, Marianne og Alle.
- Fremadrettede tilmeldingsprocedurer til arrangementer fortsat. Alle
- Hvad forstår vi ved integrationsfremmende aktiviteter? Alle
14. evt.
Ellen Marg. havde en kommentar til billedmaterialet i en artikel i Politiken om husets
fordeling af overskudsmad. Kommentaren gik på forsidebilledet, som viste nogle piger fra
NVH. Ellen Marg. mente at billedet var for udleverende og at pigerne var for små til at kunne
overskue evt. konsekvenser , fx at de kunne komme til at fortryde det.
Kosna savnede videresendelse af mails om specielt forskellige job’s, - hun hørte om dem, men
så/fik dem ikke – Frederik, Kosna og Ellen Marg. sætter sig sammen og finder en måde at
håndtere spørgsmålet.
De næste møder er:
- tirsdag d. 14. november kl. 18.30-21.00, og
- tirsdag d. 5. december kl. 18.30-21.00
Ebbe Frørup

