
 
Stormøde 20.januar 2016 kl. 18:00-19:30 

 

 

 

Kvindehuset i Aarhus 

Myrholmsvej 2, Viby J 
www.kvindehuset.com 

Facebook: Kvindehuset i Århus 

 

 

Fremmødte: 40-50 kvinder  

Bestyrelsen: Shideh Pour Zahed (formand), Kali Aziz (Næstformand), Bodil Pedersen, Liselotte Plesner, Pari Sabuki, Inge Marie Skaarup, Lene 

A.U. Nielsen, Helle Dybdal Jensen (1.suppleant) 

  

Shideh Pour Zahid byder velkommen og orienterer om Kvindehusets nye situation  

Kvindehusets situation er ændret på grund af to forhold. Dels er Kvindehuset blevet adskilt fra Det Boligsociale Fællessekretariat pr. 1.1.2016, 

og huset skal stå på egen ben efter knap 8 års tilhørsforhold. Den anden faktor er, at de massive forsøg med hjælp fra Det Boligsociale 

Fællessekretariat på at fundraise midler til udvikling af huset og fortsat at kunne aflønne leder og frivilligkoordinator ikke lykkedes. 

Kvindehuset er derfor pr. 1.1.16 uden lønnet leder og bestyrelsen står for ledelsen af huset. 

Piruza, Jessika er fortsat lønnede medarbejdere og Beas danskkursus fortsætter. Piruza gennemgår programmet som det er nu. De fleste 

aktiviteter fortsætter. Huset er åbent tirsdag - torsdag kl. 10-15, samt for ældreklubben fredag 10-12 og lektiehjælpen søndag kl. 10-12.  

Aarhus Kommune støtter huset i 2016 og andre beløb er kommet ind som kan sikre at huset fortsat kan være åben i hvert fald i 2016 – og 

Bestyrelsen arbejder i højt tempo for husets fortsættelse derudover. Bestyrelsen oplyser at der også søges §18 midler fra Aarhus Kommune, 

midler målrettet frivillige. Det anbefales at forsøge at søge Salling Fonden.  

Stormødet udtrykker enighed om at Kvindehuset skal fortsætte 

 

Opgaver Kvindehuset har brug for hjælp til for at understøtte/sikre huset 

Uden daglig leder er der brug for at vi alle er med til at sikre husets beståen i det daglige. Piruza og Jessika har nok at gøre med deres 

opgaver.  

Fremmødte opfordres til at melde sig på 5 forskellige opgaver – ikke som en daglig opgave, men som personer, huset kan kontakte dem, når 

der opstår behov for hjælp.  

 ”Stand-in-Værtinde” på dage hvor Jessika eller Piruza er fraværende - ½ eller 1/1 dag. 

 ”Genbrug – genbrugsbutik” – hjælp til at holde butikken åben lige nu onsdag kl. 11-13, men det kunne også udvides. Ellen og Tonna 

står for det nu. Pari vil gerne understøtte ideer til at lave kreative ting, og der er også brug for hjælp til at sortere tøj mm. 

 ”Praktiske opgaver” – Fx handle ind, stille op og rydde op efter møder/arrangementer osv. Kvindehuset HAR fast rengøring.  

 ”Hjemmeside” – Facebook opretholdes af Piruza og Jessika. Hjemmesiden skal opdateres i samarbejde med én fra bestyrelsen.  

 ”Kvindernes Internationale kampdag – 8.marts” – et aftenarrangement med mad-kultur-dans i samarbejde med Kvindeorganisationen 

Zonta. Udvalget bestemmer. Det er et arrangement med deltagerbetaling, hvor overskuddet går til Kvindehuset. 

 Mange meldte sig til de forskellige opgaver. Et skønt bevis på at vi sammen kan fortsætte i Kvindehuset. 

Bestyrelsen søger fondsmidler. Og der er åben for små og store donationer. Hver krone tæller. 

Der laves PR for ”Sprogvenner” og ”Lektiehjælpen”.  ”Aftenåben for Kvinder og Børn” og ”Åben hyggetime for kvinder torsdage” ønsker at 

fortsætte. Bydelsmødre tilbyder at holde åben mandage for alle kvinder. Bestyrelsen takker for interesserne og beder om lidt tålmodighed. 

Ann Katrin præsenterer sig – nu som frivillig der gerne vil støtte bestyrelsen med de mange års erfaring hun har som leder af huset. Fortæller 

om det omfattende arbejde bestyrelsen gør og skal gøre, og opfordrer til at bestyrelsen får en smule arbejdsro lige nu.  

 

Næste fælles arrangement i Kvindehuset er 8.marts 

Flere planer om huset fremlægges på Generalforsamlingen i april 

Har du/I ideer du/I gerne vil dele, - kontakt Formand Shideh Pour Zahid eller den øvrige bestyrelse - se www.kvindehuset.com 
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