Årsberetning Netværkshuset fra 28.2 17 – 27.2 18 ved exformand Mia Tardini.
Årsmødet 2017
På årsmødet den 28.2 2017 trak Arne Madsen sig fra formandsposten i NVH - En post som han havde haft
siden Netværkshusets start i 1999. Arne var husets medstifter, husets fader, husets fundament.
En ny bestyrelse som bestod af Mia Tardini ( formand), Nasrin Salem ( næstformand), Erik Brysting
( kasserer), Isak Isaksen, Ellen Margrethe Andersen, Marianne Daugaard Jensen, Kosna Savage og
suppleanterne, Ebbe Frørup, Jamilla Kriibi og Lisbet Kragh skulle starte efter at denne æra var slut - skulle
stå på egne ben. Ikke mindst for formanden var der store sko, der skulle fyldes ud.
På samme årsmøde blev det enstemmigt vedtaget at forhøje medlemskontingentet til 100 kr. fra de 50 kr.
som det havde været siden husets start og efterhånden var blevet et fjollet lille beløb, som derfor måske
blev overset, når der skulle betales kontingent. Kontingentindbetalingen skulle symbolsk tilkendegive et
aktivt ønske om at være tilknyttet NVH, et ønske om at modtage informationer om væsentlige ting vedr.
NVH. Ydermere kunne kontingentforhøjelsen retfærdiggøre at der bliver holdt medlemsmøder og
nytårskure uden at man behøvede at være nervøs at vi brugte af de penge, som var tildelt flygtningene.
På årsmødet 2017 stod der ca. 300 personer på medlemslisten. Mange kendte vi i ikke, ej heller deres
tilknytning til NVH. I dag er der 230 personer, som aktivt via kontingentbetaling har tilkendegivet
medlemsønske. I dagligdagen er der ca. 60 aktive frivillige og ca. 125 aktive kontaktpersoner. – Mange
tilhører begge grupper - flere kommer til. Resten er støttemedlemmer.
Også ønsket om indbetaling på MobilPay blev foreslået på årsmødet 2017 og er i dag en nem mulighed for
kontingentindbetalinger m.m.
Bestyrelsen.
I koordinationsgruppen valgte vi hurtigt at betegne os som en bestyrelse, da ordet koordinationsgruppe alle
dage har vakt mange spørgsmål for udenforstående, og vi jo kort og godt er en bestyrelse med det arbejde,
der ligger i det – en entydig betegnelse som alle kan nikke genkendende til. Velvidende at dette ordvalg
ikke bare lige kunne udskiftes, at det krævede en vedtægtsændring, bliver det taget op på
generalforsamlingen i dag til afstemning.
I bestyrelsen blev vi enige om fra start at bruge en hel søndag sammen ud over de fastlagte årlige ca. 10
bestyrelsesmøder - en dag hvor vi i fællesskab skulle visionere over bestyrelsens rolle set i relation til
Netværksgruppens formålsparagraf. Hvorfor havde vi meldt os til at sidde i bestyrelsen og hvad ville vi
hver især gerne bidrage med? Hvad var de fremadrettede visioner med huset? - indhold, aktiviteter? Hvad
skulle hus og have rumme, praktik omkring husets dagligdag og ansvarsområder, fælles grundstruktur som
alle kunne navigere i ? Hvilke forventninger kunne vi have til brugerne? Hvordan kunne vi opnå større
brugerinddragelse og hvordan kunne vi arbejde med bedre frivilligpleje?
Marianne og Isak gik i gang med en større brugerundersøgelse for at vi kunne drage nytte af den i vores
arbejde. Isak vil komme nærmere ind på den senere.

I årets løb blev der endvidere lagt op til undervejs på bestyrelsesmøderne at diskutere og have holdninger
og principper for hvordan vi som Netværkshus forholder os til problematikker, vi støder ind i det daglige
arbejde med flygtningene. Hvad gør vi, når vi oplever at grænser bliver overtrådt – både overfor
flygtninge, men også overfor frivillige? Hvordan forholder vi os til alle de folk som gerne vil lave interviews
med vores flygtninge? Kan vi beskytte dem mod spørgsmål som kan være grænseoverskridende? Skal der
tilbydes alkohol til sammenkomster og fester i huset? Hvad forstår vi ved integrationsfremmende
aktiviteter? Der var mange ting at diskutere.
Husvært/ daglig koordinator.
En arbejdsgruppe blev nedsat for at kigge på husværtens arbejdsområder set i lyset af at der de seneste år
er kommet mange flere brugere, husets fysiske areal er blevet fordoblet og at Arne Madsens efterfølger
ikke kunne påtage sig samtlige opgaver som frivillig og være tilstede for Netværkshuset 24/7.
En nøje, detaljeret arbejdsbeskrivelse blev udarbejdet, godkendt og herefter sendt til kommunen i
forbindelse med en ansøgning om forhøjelse af husværtens, nu kaldet daglig koordinators, løn. Den
lønforhandling viste sig at være mere kompliceret end som så og trak i langdrag, men ved årets afslutning
udløste den en klækkelig lønforhøjelse til daglig koordinators arbejde. Da lønforhandlingerne havde strakt
sig over et år fik daglig koordinator sin løn med tilbagevirkende kraft fra januar 2017.
Da der havde været tvivl om arbejdsgiverrolle og lønudbetalinger, blev det samtidig fra kommunens side
slået fast, at Netværkshusets bestyrelse er arbejdsgiver for daglig koordinator og selv administrerer alt
vedrørende jobbet, også lønudbetalingerne.
Generelt stor tak til Gentofte kommune for et godt samarbejde og en helt speciel tak til Ida Juhler,
Frivilligkonsulent i Gentofte Kommune – vores kontaktperson og helt uvurderlige sparringspartner i rigtig
mange sammenhænge.
Årets gang i Netværkshuset.
Årets gang i Netværkshuset har sin ofte tilbagevendende cyklus. Der er det daglige Åbent Hus,
lørdagsåbent, 1. fredag i måneden. Men herudover er der også årets start med Nytårskur for alle frivillige
og kontaktpersoner, fastelavn, internationalt kaffebord i samarbejde med Vangede Kirke, New Roos fest,
deltagelse i Gentofte kultur og festdage, fisketure, Eidfest, deltagelse i Vangede Festival, deltagelse i
Gentoftenatten, julefest. Hertil kommer så mange andre gode initiativer til arrangementer som ses i de
programmer for Netværkshuset, der udkommer hver 4. måned og distribueres til biblioteker, Rådhuset,
sprogskolen, sognegårde, lægehuse m.m.
Åbent hus er omdrejningspunktet for NVHs arbejde. Det er her brugere og frivillige møder hinanden, laver
aftaler om lektiehjælp, her der bliver hjulpet med breve til kommunen og andre instanser, sprogtrænet,
hygget i cafeen og meget, meget mere.
I løbet af 2017 er der kommet mange nye, gode tiltag i Åbent Hus. Dorte startede en Strikkestue i efteråret.
Den var lidt svær at løbe i gang, men som med alt i NVH tager det lang tid at implementere nye ting, og det
er vigtigt ikke at give for hurtigt op. I dag er der næsten ikke plads til at de mange kvinder, som hver torsdag
møder op og glæder sig til et hyggeligt samvær omkring strikning i det lille rum, som tidligere hed

pigerummet. Nonni og Vibeke startede et ” Kom og tal dansk” samvær hver onsdag. Det var svært at få folk
til at komme af sig selv, men i dag er også det tilbud implementeret.

Det har været glædeligt at opleve at flere og flere brugere med anden etnisk baggrund har meldt sig som
frivillige i 2017. Ikke mindst har Myssyon på professionel vis gjort en kæmpe, uvurderlig indsats omkring at
få underetagens køkken til at fungere som et fuldt funktionskøkken med alt hvad der hører til vores behov
for madlavning i dagligdagen, til 1. fredags arrangementer o.m.m. Også Biene, som dagligt står for husets
rengøring, gør en kæmpe indsats. Men også Seinab, Walida, Afaf, Modhar, Kawed, Allan, Bezad, Medhi,
Yaba, Aida, Ahmed og Sahar skal have stor tak for at være med til at holde hjulene i gang og føle et ansvar
og en samhørighed med NVH. Håber ikke jeg har glemt nogen!
Af andre nye tiltag har to frisører tilbudt at komme og klippe vores brugere gratis henholdsvis tirsdag
( mænd) og onsdag ( kvinder). En meget dygtig, professionel musiker fra Iran, Iraj Siahkali ( som mange af
jer hørte spille til nytårskuren i år) tilbyder musikundervisning hver mandag.
Men NVH rummer meget mere end det der sker i hverdagens åbningstider. Mange selvstyrende grupper
laver et stort arbejde. Det drejer sig om kvinderne i Tøjbiksen, der tager imod alt det tøj som venlige
gentofteborgere donerer til NVH, sorterer det, deler det ud og holder tøjmarkeder. Der er kvindesvømning
som Pia tager sig af, organiserer og står for i Kildeskovshallen sammen med andre frivillige - typisk 2
perioder om året. Der er Arnes cykelværksted, hvor Mir hver dag står og istandsætter cykler til brugere
som frit kan hente en gratis cykel her. Der er madprojektgruppen, som jeg senere i beretningen omtaler.
Der er ældreklubben, som mødes hver anden torsdag eftermiddag og som Pia og Birgit tager sig af, der er
Nasrins kvindeforening, der er Madklubben GH20 på Gentofte hospital, som er kommet under
Netværkshusets vinger, hvor Karen og Erik er primus motorer og tovholdere, der er gruppen, der står for
Lørdagsåbent, der er Startbiksen i samarbejde med Venligboerne i Gentofte - og sidst, men ikke mindst
den gruppe, bestående af Karin, Birgit, Ebbe og Arne, der formidler kontaktpersoner til rigtig mange
flygtninge og matcher dem med danske frivillige, følger op på det hele med møder og samtaler med jævne
mellemrum.
Ferier.
I 2017 blev sommerferieturen, som vi har gennemført siden 2005 droppet. På grund af det stigende antal
flygtninge i kommunen havde det i 2016 været svært at udvælge de ca. 80 personer en sådan tur kan
rumme for at det bliver et godt og nærværende forløb for alle. Man havde da valgt at dele turen i to hold,
som havde en overlapningsdag/skiftedag. Det havde været hårdt og en pause var tiltrængt.
I sommerferien 2017 valgte vi derfor i stedet for i juli måned at arrangere nogle udflugter hovedsagelig for
børnefamilier. Der var tur til Bonbonland, hvor næsten 200 personer deltog, en Zoologisk Have tur, en tur
til Ermelundssletten og en tur ”Ud i det Blå”. Samtidig var der - traditionen tro - åbent hus en dag om ugen
hele juli måned.
Også i efterårsferien blev der fokuseret på børn og børnefamilier og tilrettelagt klatretur for en udvalgt
drengegruppe og deres fædre, tur til Frilandsmuseet, spilledag i NVH, en kanalrundfart for børn og deres
mødre og en dragetur til Dyrehaven.

Nye koncepter: Madordningsprojekt, 1. fredag i måneden.
Som en reaktion på indførelsen af den lave integrationsydelse, der især havde indflydelse på børnefamiliers
økonomiske formåen, blev der i foråret startet et Madordningsprojekt i NVH. Fra bager Batting i Ordrup,
Superbrugsen i Hellerup og i Vangede fik vi lov til gratis at hente dagens tiloversblevne mad, undgå
madspild. Frivillige sørger hver dag for at hente maden og bringe den til NVHs køkken i underetagen, hvor
Myssyon, Seinab, Walida eller Afaf og Modhar står klar til at tilberede det af maden, der er brugbart,
således at brugerne hver dag kan få et gratis, sundt måltid mad. Det ekstra, tiloversblevne mad bliver
uddelt hver dag mellem 17 og 17.30 og kan tages med hjem.
Det er en fin tænkt ordning, som i det store hele fungerer godt. Dog er der hele tiden ting, der kan
finjusteres og forbedres. F. eks madens beskaffenhed og mængder, affaldsproblematik, er det den
oprindeligt tænkte målgruppe, der benytter sig af at få gratis mad med hjem o. a.?
Som et andet større nytiltag valgte vi også at kikke på 1. fredag i måneden.
1. fredag havde med tiden udviklet sig til et folkekøkken hvor man stod i kø, fik en tallerken mad udleveret
og satte sig tilfældigt for at spise den – en køkultur som flygtningene sikkert kendte fra deres tid på flugt.
Kunne vi gøre det anderledes og skabe et større fællesskab mellem brugerne og de frivillige?
Inspireret af et koncept fra Absalon kirke tog en del af bestyrelsen og Frederik en lørdag aften til kirken for
at kikke nærmere på mulighederne i det.
Vi brugte en del tid på at tænke nye tanker. Det store rum i underetagen kom i brug som samlingsstedet,
Ved Klauses - generelt uvurderlige hjælp- blev der lavet og malet borde, så der kunne dækkes op med
langborde ovenpå cafebordene. Ved 8 mandsborde havde man et spisefællesskab, hvor to bordformænd
sørgede for at hente maden ved køkkenet, som nu var blevet funktionelt indrettet til formålet, og
bordformændene sørgede for at fordele maden, tage af bordet. En oprydder blev også udnævnt ved hvert
bord og skulle hjælpe med enten opvask eller den sidste afsluttende oprydning af fællesrummet. Vi
indførte billetsalg - 10 kr. for voksne og gratis for børn, delt for at vænne folk til tilmeldingsprocedurer som
andre steder i samfundet, dels for at gøre det mere forpligtigende og værdigt at komme til arrangementet
og sluttelig for bedre at kunne planlægge hvor meget mad, der skulle laves. Der blev fokuseret på det
hyggelige ved at give sig tid til måltidet sammen og måske snakke med nogen man ikke normalt snakkede
med - en styrkelse af det fællesskab som Netværkshuset gerne skulle repræsentere på tværs af de mange
nationaliteter. Også her skulle der være opmærksomhed på børnene, og der blev hyret en tryllekunstner,
der var fredagsbio og fredagsslik, bingo. Brugerne har taget rigtig godt i mod konceptet.
Eksterne projekter i Netværkshuset
Netværkshuset er et godt sted at rekruttere deltagere og samarbejdspartnere, hvis man gerne vil lave
projekter med flygtninge, og vi får mange henvendelser. I øjeblikket har vi således gang i - eller har planlagt
følgende:
”ConnectingCultures” – et pilotprojekt ”Succesfuld integration af flygtninge og indvandrere på det danske
arbejdsmarked”, hvor Kosna og Ellen Margrethe er tovholdere

”Sund mad sammen ”, et Projekt for flygtninge, der har problemer med vægt og helbred i samarbede med
Sundhedskonsulent Mette Dylander fra Gentofte kommune. Arne Madsen er tovholder.
”Genoptræning i NVH af etniske borgere efter sygdomsforløb”. – Et samarbejde med fysioterapeuter og
ergoterapeuter fra Gentofte kommune.
”Blossom Projektet” for flygtningekvinder for at fremme integration, værdighed og selvtillid omkring
madlavning, yoga og håndarbejde. Frederik er tovholder.
Kunstprojekt ”Cargo” med huskunstneren Javier Tapier i Tranen med drengegruppen fra Netværkshuset.
Frederik, Nasrin og Ellen Margrethe er tovholdere.

Donationer til Netværkshuset.
Mange mennesker har kendskab til Netværkshuset og intentionerne om at skabe en bedre integration og
bakker op omkring det - påtænker vores arbejde med økonomisk støtte.
Hvert år får vi således donationer forskellige steder fra. I 2017 modtog vi donationer fra:
Det danske pigekor ved Pia Boysen. I forbindelse med Gentofte kultur og festdage i juni måned modtog vi
et overskud fra koncerten med Sigurd Barrett på 12.000 kr., øremærket børn og
børnefamiliearrangementer. Også året før havde Det danske pigekor påtænkt os med en donation.
Blåhusfonden, som vi også tidligere har modtaget støtte fra, donerede 15.000 kr. til
kvindesvømningsprojektet.
Fra Skovshoved Rotary har vi fået 10.000 kr.
Dyssegård Sogns Menighedspleje har doneret 5.000 kr.
Herudover har Gl. Hellerup gymnasium, kvindeklubben, Messiaskirken, Bedstemødre for asyl og
anonyme medlemmer af Netværksgruppen givet mindre beløb.
I lighed med tidligere år har Netværkshuset søgt Trygfonden til cykelprojektet, og vi har igen i 2017
modtaget 110.000 kr. til formålet.
Gentofte kommune har bevilliget udskiftning af de efterhånden uhygiejniske, faste gulvtæpper og
gulvbelægninger i underetagen til nye linoleumsgulve i hele underetagen.

Men også i det daglige får Netværkshuset mange donationer fra venlige Gentofteborgere. Det drejer sig
om tøj, sko, køkkenting, møbler, Cd-er, legetøj, fjernsyn, computere, cykler o. m.m. som med jævne
mellemrum bliver bragt til huset i poser og sække.
1000 tak til alle der har påtænkt Netværkshuset og støtter arbejdet.
Opmagasinering/ Bunker.

Desværre har det ind i mellem været svært at finde opmagasigeríngsplads til de mange ting, som ikke
umiddelbart kan afsættes her og nu, og derfor er mange gode funktionsrum i huset blevet brugt til det.
Derfor er det glædeligt at kommunen nu har givet os mulighed for at benytte den bunker, der ligger
udenfor huset og har tørret den op og gjort den klar, så vi kan anvende den til opmagasinering.
Ny formand.
Desværre har jeg måttet sige farvel til Netværkshuset ca. en måned før dette årsmøde.
Gennem hele perioden i mit formandskab efter Arne Madsen har der været et dårligt samarbejdsklima
mellem Frederik Hostrup- Pedersen ( ansat husvært/ daglig koordinator) og mig. Da det ikke så ud til at
kunne løses - både hvad angår uoverensstemmelser omkring hvordan husets dagligdag skal fungere og
holdninger af mere generel karakter - valgte jeg at trække mig som formand for Netværkshuset og
fra huset generelt.
Jeg ønsker ikke at være en del af en underliggende nervekrig/ magtkamp i et hus hvor al energi og
kerneopgave skal satses på vores i forvejen sårbare brugere.
Derfor håber jeg at alle frivillige og flygtninge nu er kommet videre i den positive ånd, der ellers hersker i
Netværkshuset.
Jeg har været frivillig i Netværkshuset i 14 år og næstformand næsten lige så længe. Jeg har haft rigtig
mange gode år og oplevelser med både brugere og andre frivillige. Det vil jeg meget gerne sige jer alle
sammen tak for.
De bedste ønsker for en god fremtid for Netværkshuset.
Mia Tardini

