
Referat: bestyrelsesmøde d.17/10 2020 

 

 

Deltagere: Shirin, Khazeema, Amneh, Dana, Clara, Aisha, Vivi, Chenar 

Afbud: Angeliki  

 

1. Valg af ordstyrer og referent  

 

● Ordstyrer: Vivi 

● Referent: Clara  

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

● Referat blev godkendt, dog med følgende bemærkninger:  

 

- Amneh bemærker at der ikke kunne skiftes bank, grundet udsættelse af nyt 

CVR-nummer pga. corona-forsinkelser. Derfor beholder vi for nu Danske 

Bank. 

- Vi vil undersøge Lunar bank, som ny mulig bank. 

 

3. Siden sidst (lang, lang tid pga. corona) - Amneh  

 

● Ang.  kvinde for kvinde klub: 

- Amneh fortæller at vi kan beholde §18-midler fra sidste år, dette blev meldt ud 

af Gentofte kommune 

- Vi vil søge på ny til Kvinde for Kvinde igen i november (frist d.13/11)  

- Dapawo skal vise Gentofte kommune at vi hjælper nogle familier med at blive 

etableret i kommunen - på den måde kan vi opnå goodwill ved kommunen.  

- Klubben har måttet være nedlukket pga. corona - klubben er startet op stille 

og roligt under sommerferien 

- Vivi bemærker: hvordan kan vi få fat på flere til klubben?  

- Khazeema bemærker: har været frivillig til danskundervisning under 

sprogskole - her var der mange syriske kvinder, der gerne ville i kontakt med 

mere etablerede danske kvinder → Khazeema kan kontakte sprogskole  

- Shirin kan kontakte sit netværk 

 

● Ang. stormøde i januar 2020 på Frivilligcenter Gentofte:  

- Spændende møde med en række foreninger, der også arbejdede med 

integration og flygtningemodtagelse.  

- Her blev det aftalt at der skulle dannes netværk mellem foreningerne.  

 

 

4. Introduktion af ny praktikant, Clara, og hendes aktiviteter i foreningen - Clara  

 

● Claras baggrund og interesser:  

- Har læst europæisk etnologi på Københavns universitet - blev færdig i foråret 

- Startet som virksomhedspraktikant i Dapawo, kender Amneh gennem Malene 

Zapffe (mor)  



- Har lavet andet boligsocialt arbejde og integrationsarbejde - i Styrelsen for 

International Rekruttering og Integration  

- Kan lave feltarbejde, interviews, observationer, kulturanalyse - kvalitativ 

viden.  

- Skal fortsætte i praktikken den næste måned og skrive ansøgning til 2 

projekter. 

 

● 1. projekt: §18-midler til kvinde for kvinde klub:  

- Clara laver ny ansøgning, baseret på den forrige og vil søge om midler til 

aktiviteter såsom: massage, biograf, museum, ansigtsbehandling og frisør - 

klubbens medlemmer skal beslutte hvilke ting de har lyst til. 

- Vi vil søge 10.000 fra §18-midler så vi sammen kan have 20.000 til klubben til 

næste år.   

 

● 2. projekt: større projekt omhandlende etniske minoritetskvinders hverdag - 

oplevelser under corona, oplevelser med social kontrol/radikalisering: 

- Vi vil skabe et netværk, et trygt rum, hvori kvinder med minoritetsbaggrund 

kan mødes på kryds og tværs og lave fælles aktiviteter og skabe netværk → 

på den måde vil vi få flere kvinder engageret i sociale aktiviteter og give dem 

et trygt netværk hvori de kan fortælle om deres liv og oplevelser 

- Uden fordomme, og uden at der er en rigtig eller forkert holdning - det handler 

om at høre fra kvinderne selv, i stedet for at fortælle dem udefra hvordan de 

skal leve deres liv.  

- DR har interviewet Amneh omkring negativ social kontrol - en test - her viste 

DR interesse for denne kvalitative tilgang, hvor man hører fra kvinderne selv i 

en lukket gruppe og trygt rum.  

- Dana bemærker: kan man lave et podcast eller youtube - som formidling af 

projektet? 

- Clara kan være projektleder på undersøgelsen, når der kommer penge 

- En måde hvorpå Clara kan ansættes kan også være gennem klinikken, som 

løntilskud → på den måde kan Clara få godt netværk blandt målgruppen  

- Først kunne vi lave et slags pilot-projekt, hvor vi får samlet ca. 10 kvinder til 

en snak om deres liv og oplevelser med corona → kan danne grundlag for 

relevant, kvalitativ viden om kvindernes hverdag. Dette kan bruges som 

grundlag for at søge penge til et større projekt med flere kvinder.  

 

● Baggrund for projekter: Gentoftes interesse - vi kan lave pilotprojekt 

- Amneh: Gentofte har spurgt, kan man lave noget hvor man finder ud af 

hvordan etniske minoritetskvinder har haft det under corona-krisen mht. social 

isolation 

- Vi skal have navn og telefonnummer på nogle kvinder, der har lyst til at 

mødes og hører hvordan de har det med corona - Clara laver feltarbejde og 

skaber viden → danner grundlag for større projekt 

- Hvis vi får samlet kvinder fra forskellige kommuner - fx Gentofte, Tingbjerg, 

Mjølnerparken (eller andet sted Nørrebro) - kan vi måske søge midler i 

Københavns kommune eller andre fonde til større projekt om 

minoritetsetniske kvinders hverdagsliv.  



- Khazeema bemærker: interessant at vide, hvordan de syriske nyankomne har 

oplevet corona og hvor meget de har vidst om sygdommen.  

 

● Forslag til proces:  

- Først samle 10 kvinder fra hvert område til snak om deres liv under corona - 

så snart som muligt, mens minderne stadig er friske.  

- Derefter lave det som en smagsprøve på det vi kan levere - så kan vi søge 

derfra penge til større projekter, på den måde vise hvordan vi kan levere 

viden.  

- Søge penge til større projekt, der kan laves som forløb med en gruppe 

kvinder over fx. 1 år.  

 

5. Kvinde til kvinde klub, hvor langt er vi nået - Shirin 

 

● Shirin fortæller om klubben:  

- Vi har pligt og interesse til at komme og mødes  

- 2019: Vi tog på tur til Bornholm sidste år - 5 indvandrerkvinder, brugere af 

klubben 

- Vi var i Tivoli og i Cinemateket.  

- Vi så teaterstykke i Tingbjerg bibliotek: døtre og mødre i forskellige 

generationer - fantastisk show, inspireret af gadeteater - Dapawo kontaktes af 

Tingbjerg kulturhus.  

- Flere vil gerne inviteres til film fx i Cinemateket.  

- Shirin bemærker: vi skal være flere i klubben - flere ideer og forslag 

- Vi skal blive 15 igen - arabere eller kurdere - skal tale arabisk eller flydende 

dansk.  

- Amneh: 4 kvinder på ventelisten  

- Husk: send os en ønskeseddel for hvad vi vil lave i klubben, det kunne 

være: frisør, ansigtsbehandlinger, massage, film, teater, museum.  

- se fx: cinemateket holder kvindekunst-festival, denne film kunne være sjov at 

se:  https://www.dfi.dk/cinemateket/biograf/events/event/pow-2020-force-habit  

 

6. Medlemmer, økonomi og generalforsamling - Khazeema og Shirin  

 

● Vi skal finde en dato for generalforsamling og lokation  

- Aftalt: lørdag d.21/11 fra 15-18 - i frivilligcenter  

 

● Økonomi: 

- Vi skal alle betale kontingent - rykke på medlemmer  

- Vi har nu stående: ca. 10.500 kroner →  nogle af dem skal bruges inden året 

er omme 

- Kontingentbetalinger til: IKR og Frivilligcenter Gentofte  

- Amneh: Når vi indkalder til generalforsamling sender vi rykker for alle 

medlemmer til at betale kontingent - man kan kun deltage hvis man betaler 

kontingent.  

 

 

7. Evt.  

https://www.dfi.dk/cinemateket/biograf/events/event/pow-2020-force-habit


● Hvilke politiske partier kan man melde sig til?  

- Man skal undersøge lidt om hvilke emner man selv brænder for - fx 

børneinstitutioner, god uddannelse, velfærdsydelser 

- Se på partiernes hjemmesider hvilke fokusemner de har  

- Undersøg hvilke forlig partierne har indgået  - det giver en indikation af, 

hvordan de rent faktisk fører deres politik ud i virkeligheden.  

 

8. Vel mødt, kaffe og småkager.  

 

 

 


