Den 19. marts 2012

Generalforsamling den 21. marts 2012
Formandens beretning
Overordnet redegørelse for foreningens virke det foregående år:
Den 10.januar 2011 blev vi formelt godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelse og fik vores navn:
(Mentornetværket) Q 4400 og vores CVR.nr.
Den 13. januar 2011 indgik Mentornetværket Q 4400 en formel samarbejdsaftale med Dansk
Flygtningehjælp. En aftale der går frem til 1. juni 2011. Den 7. februar 2012 indgik vi en revideret
samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp, der trådte i kraft pr. 1. juni 2011. Grunden til en
revideret samarbejdsaftale var en intern ændring i DFH struktur ift. deres mentorarbejde. Ingen
ændringer i aftalens indhold. Vi har haft et vigtigt og givtigt samarbejde med DFH. De har været os
meget behjælpelige med videndeling, procedurer mm.
Den 28. januar 2011 fremsendte vi en ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, med en
anmodning om at få bevilliget kr. 180.611,25 til ”Etablering af Mentornetværket Q 4400”.
Den 13. marts 2011 bekræfter vi, at vi gerne vil modtage de kr. 80.000, som Det Lokale
Beskæftigelsesråd har tildelt os – og en ny spændende fase begynder. Vi arbejder flittigt med at få
gang i etableringen af vores Mentornetværk. Vi modtager undervisning af Knud fra DFH, vi laver
vores egne interne procedurer, vi opretter hjemmeside, vi har kontakt med diverse lokale
samarbejdspartnere mm.
Den 9. juni 2011 holder vi på Sprogskolen i Kalundborg et informationsmøde med diverse
samarbejdspartnere – Jobcenter, UU-vejledere, Herredsåsen skole, deltagere fra Integrationsrådet, og lokale etniske foreninger. Et vellykket arrangement, hvor Sprogskoleleder Irene Wiborg
var en altafgørende hjælp for at arrangementet kunne lade sig gøre.
I maj 2011 går vores flotte hjemmeside i luften – sikke en sejrer.
Den 24. august 2011 afholder vi vores første informationsaften for potentielle mentees og
mentorer. Vi havde kun ’annonceret’ via vores private facebookprofiler og via en artikel i
Ugeavisen. Der mødte ca. 50 personer frem. Det var en forrygende opstart. Og sikke travlt vi fik
med t lave interview og matche.
5. oktober 2011 bliver de to første match officielt startet. Pr 31. december har vi 10 match i gang.
Nogle mere succesfulde end andre – men erfaringer er gjort og vi er blevet klogere på mange
forhold omkring det at matche.
3. november 2011 giver konsulent Knud J. Hansen positivt tilsagn om at ville lave en evaluering af
vores LBR-projekt ”Etablering af mentornetværk et Q 4400.
30. november 2011 afvikler vi med stor succes vores første mentortræf – et arrangement hvor
vores mentorer hvad enten de har en mentee eller ej kan udveksle erfaringer og engagement i
arbejdet.
30. december 2011 modtager vi Knuds evalueringsrapport til LBR – vi har grund til vores stolthed.

Den 19. marts 2012

Overordnet vurdering af foreningens arbejde det foregående år ift. målsætninger:
Som LBR-evalueringsrapporten beskriver, har vi i mentornetværket Q 4400 til fulde nået vores
målsætninger. Vi er blevet en synlig frivillig gruppe, vi har fået etableret gode
samarbejdsrelationer med vigtige mulige samarbejdspartnere, vi har fået rimeligt styr på de mere
organisatoriske udfordringer og ikke mindst har vi nået målet om at få lavet match mellem stærke
kvinder på det danske arbejdsmarked og kvinder med anden etnisk herkomst end dansk. Flot
arbejde – det er frivilligt arbejde og det har til tider været hård – men stor ros til os alle: Vi har
også nået vores målsætning om at kunne passe på hinanden og give hinanden ’fri’ når job, helbred
og eller privatliv har krævet det – også en vigtig sejrer.
Formandens bud på dette års opgaver og udfordringer:
Vi har lagt et godt fundament for vores forening og vores vigtige arbejde. Der er masser af
udfordring i at fortsætte af den vej vi har begyndt – jeg tænker det vigtigste er en fortsat fokus på
vores arbejdsform og interne struktur. Så vi kan blive bedre til at effektivisere vores arbejde og
dermed frigive tid til flere initiativer for at få flere mentorer og mentees og arrangementer for
dem vi har. Men vi er så meget på vej af den rigtige vej.
Af hjertet en stor tak til jer alle for en bragende god indsats.

