Referat af bestyrelsesmøde Netværkshuset den 14. november 2017
Tilstede: Nasrin, Mia, Erik, Ebbe, Frederik, Lisbeth, Isak, Ellen Margrethe, Jamilla, Marianne
Afbud: Kosna
Næste møde: 5. december 2017.
Mad til næste gang: Ebbe
Referent til næste gang: Marianne

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
-

Dagsorden er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
-

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt.
Frederik har kommentar til referatet fra medlemsmøde, hvor der mangler et forslag - stillet af
medlemmerne - om fjernsyn i børnerummet.

3. Diverse meddelelser – kort runde
- Der orienteres om, at vi ikke har fået svar fra Gentofte kommune hvad angår nyt gulv og
Frederiks løn/Mia
- Vi har fået lov til at bruge den bunker der ligger foran Netværkshuset. Vi kan evt. bruge den til
opbevaring af cykler, men så skal der nok laves en rampe. Arne og øvrige fra cykel projektet
skal høres om bunkeren kan erstatte containeren. Der mangler lys og varme og der er også fugt.
For at bunkeren kan bruges skal der således forberedes visse ting. Kommunen går i gang med
at udbedre bunkeren sidst i november 2017/Mia
- Mia har meldt sig til konflikthåndteringskursus gennem Dansk Flygtninge Hjælp. Muligvis vil
Nasrin, Jamilla og Frederik også deltage./Mia
- Der har været forskellige møder med kommunen fx om hvordan Netværkshuset kan understøtte
genindlæggelser ved brug af motionsrummet. Der er også et projekt der handler om sund
mad/sund levestil som der arbejdes videre med./Mia
- Medlemmerne af Integrationsrådet vil lave en ”valgkampagne” i Netværkshuset og forsøge at få
interessenter til at melde sig til rådet. Ellen Margrethe og Isak vil formentlig stille op igen/Ellen
Margrethe og Isak
- Projektet med at få flygtninge ud i foreninger - herunder også idrætsforeninger mv. - er startet
op og der er nedsat en styregruppe. En af aktiviteterne er at få nogle af de cykelinteresserede
unge fra Eritrea med i en lokal cykelklub.
- Der skal opstarte et projekt ”Headspace” for unge der har svært ved at klarer sig i samfundet.
Der vil blive arbejdet med, at tilknytte mentorer til de unge. Der er også tale om anonym frivillig
rådgivning. Tilbuddet er ikke specielt målrettet unge med anden etnisk baggrund, men alle
unge./Nasrin
- Der er en kvinde fra Ordrup Jagtvej der har åbnet en børneklub med lektiehjælp. Hun vil gerne
komme i Netværkshuset og besøge os med børnene./Nasrin
- Ida fra Dansk Røde Kors ungdom, vil gerne lave et projekt hvor unge fra Danmark møder unge
flygtninge over 18 år. Frederik, Nasrin, Arne og Mia deltog i mødet./Nasrin
4. Daglig koordinator/Frederik
- Netværkshuset har fået besøg af nogle unge der gerne ville spille fodbold, men havde ikke
nogen bane. Netværkshuset har etableret kontakt til HIK som har været behjælpelig med bane.

-

-

To fra Gentofte kommune ( kunstner og pædagog) vil gerne lave et kunstprojekt med
inddragelse af brugere af Netværkshuset. Netværkshuset ( Frederik ) har foreslået en gruppe af
drenge til at deltage i projektet og det drøftes, at det kan være en god idé at støtte op med
frivillige fra Netværkshuset. Ellen Margrethe og Nasrin vil gerne være med. Projektet er fortsat
under udvikling.
Det drøftes hvad der skal stå i daglig koordinators skriv forud for bestyrelsesmøder. Der er
ønske om, at der orienteres om de aktiviteter der har fundet sted, de aktiviteter der kommer og
som ikke er programlagte og evt. dilemmaer i dagligdagen.

5. Økonomi/Erik
- Der orienteres om, at vi har et pænt overskud i driften af Netværkshuset. Der er områder om
anskaffelser fx borde til underetagen og køkkenet i underetagen, hvor vi har brugt mere end vi
har budgetteret.
- Ansøgning for 2017 på kr. 92.000 i Trygfonden forventes først faktureret i starten af 2018.
Ansøgning for 2018 udarbejdes af Arne.
- På mødet blev det drøftet, at udgifterne til svømmehallen er steget med ca. 400,- pr gang. Det
viser sig at være en fejl grundet forkert regning fra kommunen. Kildeskovshallen har erkendt
fejlen og sender ny regning. Antallet af deltagere til svømning er dalet i den sidste periode. Det
aftales, at dette drøftes på et senere møde.
6. Ansøgning af paragraf 18 midler 2018 til Gentofte Kommune.
- På fredag skal Gentofte kommune have Netværkshusets ansøgning om § 18 midler. Der er
forslag om, at der skal medtages noget om den brugerundersøgelse, der er lavet. Projektet om
kompetente forældre skal også med. Ligeledes skal de to projekter som muligvis starter op i
samarbejde med Gentofte kommune omkring forebyggelse af genindlæggelser og ”Flere gode
leveår” skal også med i ansøgningen. Sidste år blev der søgt kr. 350.000 men vi fik kr. 325.000.
Det besluttes, at vi også i år vil søge kr. 350.000,-./Mia
7. Evaluering af afholdte møder og arrangementer
- 1 fredag i måneden var lidt kaotisk. Der var tilmeldt 90 til arrangementet, men der mødte ca. 160
brugere og frivillige op. Der var nogle misforståelser omkring hvad arrangementet gik ud på.
Aftenen evalueres og det drøftes, at det er vigtigt, at vi holder fast i, at man skal købe billetter og
at vi ikke lukker flere ind end vi har solgt billetter til. Det drøftet også, at maden skal holdes
rimelig simpel. Det drøftes, at det er vigtigt, at vi får formidlet det nye projekt på de mest gængse
sprog. Det besluttes, at vi holder fast i det koncept som vi har startet op og at vi skal være bedre
til at kommunikerer retningslinjerne ud til brugere og frivillig. Endelig blev det drøftet, at såfremt
frivillige ikke synes, at det er i orden eksempelvis at skulle betale for maden, skal disse
kontaktes af Mia.
- Vælgermødet tirsdag den 9. november 2017 var velbesøgt og det var et godt arrangement. Der
evalueres lidt på formen eksempelvis hvor mange ordstyrer der skal være. Det drøftes, at det vil
være godt, hvis der var tolke på alle sprog. Der er også forslag om, at spørgsmål kan stilles ved
sedler der samles ind og gives videre. Interessen blandt deltagerne var lidt snæver fx omkring
bolig, praktikker og job og det er svært, at forklare hvad lokal politik er bredt set.
- Demokratimødet efterfølgende fredag arrangeret af unge fra kommunen i samarbejde med
Netværkshuset ( Frederik) med de unge var besøgt med omkring 15 unge.
8. Kommende programlagte arrangementer
- Springes over grundet tidsnød.
9. Hvilke spørgsmål kan vi tillade til vores brugere/Nasrin, Kosna, Ebbe og Ellen Margrethe
- Der var udsendt oplæg før mødet. Det drøftes, at de retningslinjer som Gentofte Kommune har
udstukket vedrørende brug af billeder skal drøftes på næste bestyrelsesmøde. Frederik har
sendt retningslinjerne ud på mail den 13. november 2017. Ellen Margrethe udtrykker bekymring
for billeder taget af børn i én kontekst, bliver brugt i en anden kontekst. Eksempelvis har
Politikken offentliggjort et billede af to børn i legerummet og brugt det i en sammenhæng
omkring integrationsydelse og fattiggørelse. Det drøftes, hvem der har ansvaret for at vurderer fx
hvilke billeder der kan tages – Netværkshuset eller forældrene.

10. Brugerundersøgelse. Hvordan konkluderes der og hvordan tages der handling på undersøgelsens
resultater/ Isak og Marianne
- Udsættes til næste møde grundet tidsnød.
11. Fremadrettet tilmeldingsprocedure til arrangementer/Alle
- Udsættes til næste møde grundet tidsnød.
12. Tilbud om undervisning i arabisk
- Nasrin, Jamilla, Frederik og Mia taler med hende og lærer hende bedre at kende.
13. Hvad forstår vi ved integrationsfremmende aktiviteter/Alle
- Udskydes grundet tidsnød.
14. Punkter til næste møde
- Kommende programlagte arrangementer
- Hvilke spørgsmål kan vi tillade til vores brugere/Nasrin, Kosna, Ebbe og Ellen Margrethe
- Brugerundersøgelse. Hvordan konkluderes der og hvordan tages der handling på
undersøgelsens resultater/ Isak og Marianne
- Fremadrettet tilmeldingsprocedure til arrangementer/Alle
- Hvad forstår vi ved integrationsfremmende aktiviteter/Alle
15. Evt.

Referent: Marianne D. Jensen

