FRIVILLIGNET
En del af Dansk Flygtningehjælp
Netværksgruppen i Gentofte
27. februar 2016
Referat af Netværksgruppens årsmøde tirsdag den 23 februar 2016 kl. 19
i Netværkshuset, Ericavej 149, Gentofte.
Årsmødets dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Formandens beretning for 2015.
Revideret regnskab for 2015.
Orientering om Netværksgruppens budget for 2016.
Fastsættelse af kontingent for 2016.
Behandling af forslag fra medlemmer og koordinationsgruppe.
Valg af medlemmer og suppleanter til koordinationsgruppen.
Valg af revisor + suppleant.
Eventuelt. – Herunder bl.a. drøftelse af Venligboernes projekt i forhold til
Netværksgruppens.

Referat:
Ad. Dagsordenspunkt. 1
Arne Olsen blev valgt til dirigent, Ebbe Frørup som referent og Pia Tardini og Kirsten Bech som
stemmetællere. Dirigenten konstaterede at Årsmødet var indkaldt efter reglerne og varslet i tide.
Ad. Dagsordenspunkt. 2
Formanden Arne Madsen aflagde beretning om det store og mangesidige arbejde, der varetages af
Netværkshuset for flygtninge og indvandrere i Gentofte. Det 17. år i NVH’s historie havde været et
travlt med mange nye flygtninge og mange nye frivillige. NVH havde modtaget mange brugte
cykler til cykel-projektet, de nye flygtninge fik tilbudt en cykel. Endvidere havde huset modtaget
meget brugt tøj og legetøj, som var fordelt blandt flygtningene, bl.a. ved et loppemarked med
symbolske (lave) priser. De nye flygtningene fik i 2015 mere systematisk tilbudt en frivillig som
kontaktperson – i alt havde 140 flygtninge i det sidste år modtaget en kontaktperson – noget der har
betydet hyppige intromøder for nye frivillige og efterfølgende opsamlings- og erfaringsudvekslingsmøder for kontaktpersonerne. De mange nye flygtninge havde også betydet at mange
flere besøgte huset i åbningstiden til lektie- og sproghjælp og socialt samvær, så der ofte var ’meget
fyldt’ i huset. Ligesom 1. fredag og de forskellige fester havde haft langt flere deltagere end
tidligere. Så muligheden for at overtage underetagen her først i 2016, efter den tidligere lejer, var
meget kærkomment. Overtagelsen var blevet bevilget af Gentofte kommune.
– Formanden sluttede sin beretning af med at rette en stor tak til frivillige og samarbejdspartnere,
herunder det gode samarbejde med Gentofte Kommune og Dansk Flygtningehjælp. Formandens
beretningen blev godkendt. - Den samlede beretning offentliggøres særskilt.

Ad. Dagsordenspunkt. 3
Kassereren Erik Brysting orienterede om regnskabet for 2015. Regnskabet var revideret og
godkendt d. 27. jan. 2016. Revisionen er foretaget af Sigurd Diamant.
2015 har været præget af, at der har været betydeligt flere flygtninge og frivillige i NVH, end det
var tilfældet, da budgettet for 2015 blev vedtaget i slutningen af 2014. Hvilket har sat sit præg på
flere af posterne. Således har udgifterne i 2015 været ca. 1.750 kr. større end indtægterne, selvom
der er medregnet en overførsel fra gavepuljen på 44.000 kr. Både indtægter og udgifter har været
ca. 53.000 kr. større end budgetteret. Udgifterne til fortæring, dvs. køkkenets daglige udgifter, har
således været væsentlig større end budgetteret. Og det samme gælder udgifterne til cykelprojektet,
hvor afhentning, opbevaring (leje af container for at undgå gentagelse af tyveri) og reparation af de
mange cykler, som er steget betydeligt. Endvidere er udgiften til møder steget ca. 50 pct., pga. det
øgede antal deltagere. I 2015 har NVH modtaget ca. 43.000 kr. i gaver fra forskellige fonde og
venner. – 2015 sluttede med en beholdning på ca. 116.000 kr., svarende til ca. 1.750 kr. mindre end
ved årets begyndelse.
Arne Olsen spurgte til regnskabet for gavepuljen, og hvor stort et beløb gavepuljen udgjorde.
Kassereren svarede at bevægelser i gavepuljen indirekte indgik i driftsregnskabet, og at
beholdningen ult. december 2015 på 116.000 kr. var det beløb der stod i gavepuljen. - Kassererens
orientering blev godkendt.

Ad. Dagsordenspunkt. 4
Kassereren orienterede om NVH’s budget for 2015. Budgettet laves allerede i okt. 2014, idet det
danner grundlag for næste års (2016) ansøgning til Gentofte Komm. Der blev for 2016 ansøgt om
en forhøjelse af tilskuddet til 240.000,- kr. (fra 230.000), men der blev bevilget i alt 300.000 kr. til
2016. Budgettet er opstillet uden udgifter til underetagen er indregnet, idet vi i oktober 2015 ikke
vidste at vi kom til at få rådighed over den. I budgettet er udgifter til køkkenet forhøjet, ligesom
udgifter til cykelprojektet også er væsentligt forhøjet (selvom udgiften til leje af container måske
ville bortfalde med den fremtidige opbevaring af cykler i underetagen). Endvidere er overførslen fra
gavepuljen hævet fra 44.000 kr. til 54.000 kr. Omkostningerne til det trykte program og til
drengeklubben om lørdagen (Arne’s drenge), er reduceret i 2016, pga. fremtidigt tryk i DFH og
fordi drengeklubben er ophørt – drengene er blevet voksne.
Isak Isaksen spurgte om økonomien kan klare overtagelsen af underetagen og Jørgen Rendsvig
spurgte om man i budgettet havde taget højde for det større antal flygtninge i 2016. Kassereren
svarede at man havde en buffer i gavepuljen, samtidig med at årsbevillingen fra GK. var hævet med
60.000 kr. (til 300.000 kr.). Frederik orienterede om de nye tiltag i form af fund-raising, hvor hhv.
Tryg-fonden og Nordea var ansøgt. - Kassererens orientering blev godkendt.
Ad. Dagsordenspunkt. 5
Arne Madsen talte for at man fastholder kontingentet på de 50,- kr., med mulighed for at indbetale
mere, hvis man var til det. I 2015 havde der således været en merindbetaling på 2.493 kr. –
Forslaget om at holde kontingentet på 50 kr., blev enstemmigt vedtaget.
Ad. Dagsordenspunkt. 6
Da der ikke var modtaget yderligere forslag fra medlemmer eller koordinationsgruppen, gik man
videre til dagsordenspunkt 7.
Ad. Dagsordenspunkt. 7

Dirigenten Arne Olsen ledede valget af medlemmer/suppleanter til koordinationsgruppen og
optælling af stemmesedler blev fortaget af Pia Tardini og Kirsten Bech.
På valg i 2016 var Erik Brysting, Ebbe Frørup, Ellen Margrethe Andersen, der alle 3 ønskede at
genopstille. Suppleanterne Grethe Egedal Hansen, Helle Krog Meyer og Sigurd Diamant, men kun
Grethe Egedal Hansen ønskede at genopstille. Herudover opstillede Hannah Kliot, Isak Isaksen og
Marianne Jensen. Der var i alt 7 kandidater på valglisten, hvoraf 3 kandidater kunne vælges til
koordinationsgruppen og 3 som suppleanter. Inden valget kom kandidaterne med en kort
præsentation af sig selv
Optællingen af stemmesedlerne (Pia og Kirsten), viste at der i alt var blevet afgivet 141 stemmer,
(heraf ingen ugyldige). De 3 personer som blev valgt til koordinationsgruppen var Ellen Margrethe
Andersen (26), Marianne Jensen (26) og Grethe Egedal Hansen (24). Og de 3 personer der blev
valgt som suppleanter var Erik Brysting (22), Isak Isaksen (20) og Ebbe Frørup (20). Hannah K (3)
blev ikke valgt. – Valget blev godkendt.
Ad. Dagsordenspunkt. 8
Under valg af revisor og revisor-suppleant, blev Jørgen Rendsvig og Jens Frederiksen (suppleant)
enstemmigt valgt.
Ad. Dagsordenspunkt. 9
Under eventuelt havde Venligboerne ønsket en drøftelse af deres projekt i forhold til Netværksgruppens. Arne Madsen indledte med at orientere om Venligboernes henvendelse. Herefter blev
ordet givet til Lene Askgaard Hyldtoft, som også er medlem af Venligboerne. Lene Askgaard
præsenterede det oplæg til drøftelsen, som hun havde fremsendt. Iflg. Lene Askgaard ønskede dels
et samarbejde og dels nogle organisatoriske tiltag, hvor man kunne få noget struktur på den lidt
kaotiske eller tilfældige form, som kunne opleves på den face-book platform som Venligboerne
agerer i. Kommunikationen var hurtig og tilgodeså mange yngre’s travlhed, men man manglede
måske en organisation og et fysisk sted at virke. Der blev talt om at forsøge få etableret et
opsamlingssted/fordelingscentral til tøj, møbler, brugsgenstande mv., hvor flygtningene kunne
komme og finde ting de havde brug for. Endvidere ville man også gerne etablere nogle venskaber
og kontakter med flygtninge, ligesom de kunne hjælpe med kontakter på tværs af aldersgrupperne,
hvor fx. kontaktpersonen ikke var helt ung, men hvor flygtningen var ung. - Der var enighed om, at
Koordinationsgruppen i den nærmeste tid skulle tage et møde med repræsentanter for Venligboerne.
– Dirigenten Arne Olsen afsluttede mødet.
Arne Madsen takkede dirigenten for mødeledelsen og de afgående koordinationsgruppe
medlemmer, suppleanter og revisorer for vedholdende indsats.
Ebbe Frørup

