Netværkshuset

5/december - 2017

Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. december 2017 kl. 18.30 - 21 i Netværkshuset
Deltagere: Mia, Erik, Kosna, Isak, Frederik, Ebbe, Jamila og Nasrin
Afbud: Ellen Margrethe, Lisbet og Marianne.
Referent: Nasrin

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Diverse meddelelser. Kort runde.
4. Daglig koordinator. Herunder forslag om TV kanaler i NVH, ubesatte ledige job i
kommunen.
5. Økonomi. Erik
6. Nyt program for Jan, feb., marts, april 2018. Ideer?
7. Evaluering af afholdte møder, arrangementer - herunder 1. fredag i dec.
8. Kommende programlagte arrangementer. Herunder organisering af julefest den
16.12
9. Hvilke spørgsmål kan vi tillade til vores brugere/Nasrin, Kosna, Ebbe og Ellen
Margrethe.
Fortsættelse fra sidste BM. Brug af billedmateriale (Se Gentofte kommunes
vejledning).
10. Brugerundersøgelse. Hvordan konkluderes der og hvordan tages der handling på
undersøgelsens resultater/ Isak og Marianne
11. Hvordan forholder vi os til de mange brugere som af den ene eller anden grund
har brug for penge, donationer osv.? Frederik/ Nasrin
12. Fremadrettet tilmeldingsprocedure til arrangementer/Alle
13. Hvad forstår vi ved integrationsfremmende aktiviteter/Alle
14. Punkter til næste bestyrelsesmøde
15. Nye mødedatoer for de næste 4 måneder

Referat:
1.Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 9 og 10 udskydes til næste møde pga. Marianne og Ellen-Margrethe ikke var til
mødet. Pkt. 13 tages op på en temadag i foråret.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet fra sidste møde blev godkendt.

3. Diverse meddelelser. Kort runde.
Mia- Mia har ikke hørt noget nyt om aflønning af den daglige koordinator (Frederik).
Ida Juhler har lovet at vi vil høre om det inden jul.
Arabisk undervisning - Vi skal finde en dato for at holde et møde med læreren.
Sommertur 2018 - Vi skal finde stedet og datoen snart.
Mia skal sende en afrapporteringsrapport til DFH om hvor mange flygtninge og
frivillige kommer i huset. Vi skal spørge Arne, som har afleveret sådan en rapport.
Davinda skal giftes og vi skal give ham en gave.
Nasrin-Der er mangel på lektiehjælpere. Nasrin deltager i skole/hjemsamtaler og de
fleste forældre giver udtryk for at deres børn ikke kan få lavet deres lektier i
Netværkshuset pga. manglende lektiehjælpere. Ebbe, Mia, Frederik og Nasrin vil
arbejde og lave en plan om det. Der deltager støttepersoner fra Frivilligcenteret i
timerne på Bakkegårdskolen og hjælper børnene med lektier.
Erik- Vi har fået doneret 15.000 kr. fra Blåhusfonden til det nye år. Pengene er
øremærket kvindesvømningsprojektet.
Kosna-Integrationsrådet:
Kosna og Ellen-Margrethe har holdt mødet med ConnectingCultures. Det er et
projekt for at hjælpe folk på arbejdsmarkedet. Vi skal finde 12 personer, som er på
vej til arbejdsmarkedet og holde dem fast i praktik, som på sigt giver jobmuligheder.
De skal være i praktik i 12-13 uger. Vores opgave bliver i første omgang blot at finde
deltagere. Mia har modtaget mere omfattende oplysning om projektet, samt referatet
som hun vil sende ud til bestyrelsen. Kosna og Ellen Margrethe vil gerne være
tovholdere på projektet.
Julefest i Integrationsrådet er gået rigtig godt. Borgmester siger tak for indsatsen. Der
har været gode kager og dem der bagte kagerne, fik gaver. Integrationsrådet vil betale
for udgifterne til kagerne. Regninger skal sendes til Ida Juhler.

Det er snart valg til integrationsrådet. Der holdes et møde d. 14. dec. i Netværkshuset
for brugerne om info. og oplysning om valget, og om det man laver, når man sidder i
Integrationsrådet, samt om f.eks. hvordan man stiller op? Hvem der kan stilles op?
Osv. Målet er at synliggøre Integrationsrådet. Der skal vælges nogen der kan tale
dansk og er aktiv. Frederik laver et opslag om mødet.
Isak- Frivilligcenteret holder et stort arrangement d. 23. januar, hvor alle foreninger
mødes og holder oplæg om hvordan integrerer flygtninge i foreninger. Der er også et
cykelprojekt til foråret. De vil kontakte Arne om puljen vedr. racercyklerne.
Frederik- Aktiviteterne siden sidst: der har ikke været mange flygtninge, frivillige
kommer, men der er ikke så mange flygtninge. Det må være pga. vinterperioden.
Underetagen er blevet indrettet godt. Køkkenet fungerer. Der er et fjernsyn der er sat
op.
Der har ikke været så mange grøntsager, og det plejer at være de samme 3-4 brugere
der får dem. Nu går dem der deler ud rundt og spørger folk om de vil tage noget med
hjem. Dvs. at maden bliver fordelt på en anden måde.
Nogle af brugerne fik hjælp vedr. at sende ansøgninger om julehjælp. Ansøgningerne
blev sendt til Røde Kors, Vangede Kirke, Mødre gruppe, og ……?
Vi har fået 80 gaver fra Lego
2 af vores brugere vil gerne starte 2 projekter op i Netværkshuset. Den ene vil gerne
undervise maling på glas og den anden vil undervise om tryk, om snits på træ. Vi skal
bakke dem op og vi holder disse projekter i underetagen.
Det går godt med billardrummet. Der er altid nogle voksne derned.

4. Daglig koordinator. Herunder forslag om TV kanaler i NVH, ubesatte ledige
job i kommunen.
Frederik
Fjernsynet virker godt og brugerne kan se sport; f.eks. VM. Der er et program med
alle TV kanaler og det koster 620 kr. hver 6 måneder med adgang til alt. Et godt
tilbud der dækker alt. Måske tænkes der en prøveperiode og se på det senere. Lidt
diskussion om det. Det kan blive dyrt på sigt. Vi skal også betale til DR. Frederik vil
undersøge mulighederne. Chromecast er også en god idé. Det koster kun 600 kr. En
frivillig hver gang skal stå som ansvarlig for det. Vi skal også tænke om tiden,
hvornår, hvordan, hvor lang tid og hvorledes skal det bruges? osv… Vi er positive
omkring idéen, men vi ska have en fælles holdning til det. Frederik vil lave en udkast
og regne ud. Vi tager det op igen til vores næste møde og tage stilling til det.

Vedr. ledige job - MacDonalds i byen har 100 nye job. Frederik har talt med Johanne,
som siger at der mange ledige job i Gentofte, som vi ikke kan få besat. De får meget
ofte jobansøgninger.
Det kan være en teori til det, vi har 2 store grupper: en gruppe fra Eritrea, som er
gifte, men kun registeret i Eritrea og ikke i danske kirke. Når manden får job, kan
konen ifølge regler får løn fra kommunen. Den anden gruppe fra Syrien og de er
registeret gift, og hvis manden får job, skal kan forsørge sin kone, og konen får ikke
noget. Derfor dem der kommer fra Syrien ikke vil i job, fordi det ikke betaler sig
økonomisk. Vi kan måske holde oplæg om det og for at ændre deres holdninger til
det. Vi må fortælle dem om den 225 timers reglen og hvilken konsekvenser der er for
dem. Det er også et emne, som Integrationsrådet har fokus på. Kosna kender en god
oplægsholder vedr. dette.
Vi kan søge midler til aktiviteter gennem Radio 24/7. Vi kan sende et ansøgning
skema til dem.
Vi har fået bevilliget 40 billetter fra Bellevue Teater vedr. 2 forestillinger for børn.
Den ene forestilling for små børn hedder Cykelmyggen, som skal vises kl. 15 d.
14/april og den anden hedder Vildheks som skal vises d. 2. marts kl. 17-19 og det er
for større børn.

5. Økonomi. Erik
Erik orienterede om budget og forbrug. Forbruget ser rigtig godt ud i forhold til
budgettet, og dvs. vi i december har god økonomi og vi må bruge den penge der er
tilbage.
Vedr. Trygfonden må Arne sende opgørelsen til næste år. Erik vil tale med Arne om
det.
6. Nyt program for Jan, feb., marts, april 2018. Ideer?
Mia har lavet et udkast til det nye program, som vi drøftede og blev enige om det.
Vi må planlægge en bowlingtur for drenge og fædre i marts. Onsdag d. 14/marts er en
god dag. Der skal også være lidt egen betaling for turen betragtes mere seriøst.
Vi må også planlægge en kulturaften, en aften hvor 5-6 kvinder fra forskellige lande og
kulturer laver forskellige retter; en laver forret, den anden laver hovedret og den tredje
laver dessert osv. De må lave maden sammen i Netværkshuset og være sammen. Vi vil

kalde det InterKulturaften. Datoen er d. 14/april eller d. 21/april. Jamila vil står for
konceptet og hun melder tilbage med datoen.
Mia har kontakt til Syrisk Kulturinstitut, der gerne vil samarbejde om noget for unge
syrere, og det handler ikke kun om at lære sproget, men fokus er også på deres kultur.
Vi må planlægge en Eritreaaften også.
D. 1. fredag i februar eller marts vil Jamila og Amal gerne lave marokkansk mad.
D. 7/april er rengøringsdag.
Frederik vil planlægge en tur til Dinos legeland. Vi spørger andre frivillige om de kan
hjælpe med turen.
Vi må også planlægge Sommerturen snart. Et forslag er en Idræt Højskole, Gerlev der
ligger i Slagelse. Der har et fast program med alle former af aktiviteter.
Vedr. svømningen for kvinder har der i sidste periode været færre tilmeldinger end
normalt. Vi har pengene fra Blåhusfonden til denne aktivitet. Der er mulighed for at
åbne et samarbejde med Gladsaxe Kommune, som kan tilbydes pladser for
Gladsaxeborgere. Pia Tardini, som står for svømmeprojektet, kontaktes.
700 nye programmer skal der trykkes.
7. Evaluering af afholdte møder, arrangementer - herunder 1. fredag i dec.
Det gik godt med d. 1. fredag sidste gang. Der deltog 85 brugere. Der var fredagsbio
med 18 børn og de fik slik, det var meget hyggeligt. Der er stadigvæk kæmpe arbejde
med oprydning og at vaske op. Det er også et stort arbejde med at lave maden. Det skal
gøres meget enkelt. Vi giver gaver til dem der laver maden.??
Vi skal skrive på en seddel om konceptet på forskellige sprog og lægge sedlerne på
bordet, på den måde vil alle vide hvad konceptet går ud på.
Julefesten - konceptet skal køres ligesom sidste år.
Det er en god idé med at lave gratis billetter, og vi ved hvor mange børn, drenge og piger
og hvor gamle de er når vi skal pakke gaverne ind.
Der kommer Isak, Erik, Ellen Margrethe, Pia, Ebbe, Myssoun, Arne, Mia, Frederik og
Nasrin.
11. Hvordan forholder vi os til de mange brugere som af den ene eller anden grund
har brug for penge, donationer osv.? Frederik/ Nasrin

Netværkshuset må ikke give/låne penge til brugerne der har brug for penge. Der er
mange måske der har brug for penge, og det er ikke vores arbejde at stå for det. Men
hvis det er meget akut, skal vi undersøge om økonomisk hjælp på nettet, f.eks. på
fonde.
Vi skal spørge kommunen om hvad der skal gøres i akutsituationer. Der skal være en
nødpulje. Forslag om en hemmeliglukket fond i samarbejde med venligborgerne,
men hvem vil administrere det?.
12. Fremadrettet tilmeldingsprocedure til arrangementer/Alle
Ja, det skal vi gøre. Det skaber mere orden i at gennemføre aktiviteterne.

14. Punkter til næste bestyrelsesmøde

På næste møde skal følgende punkter tages op:
- Hvilke spørgsmål kan vi tillade til vores brugere/Nasrin, Kosna, Ebbe og Ellen
Margrethe.Fortsættelse fra sidste BM. Brug af billedmateriale (Se Gentofte kommunes
vejledning).
- Brugerundersøgelse. Hvordan konkluderes der og hvordan tages der handling på
undersøgelsens resultater/ Isak og Marianne
-TV i Netværkshuset og holdninger til Kanaler, økonomi m.m.
15. Nye mødedatoer for de næste 4 måneder
Tirsdag d. 9/1- Tirsdag d. 6/2- tirsdag d. 6/3- tirsdag 17/4

Nasrin Salem

