
Formandens tale ved generalforsamlingen 2014 

Velkommen til Rødovre frivilligcenters Generalforsamlingen. 

Jeg vil gerne starte med, at fortælle en lille historie, som fortæller om næstekærlighed uden 

grænser, måske er der nogen der kender historien, men jeg syntes den fortæller hvad vi i 

Frivilligcentret forsøger, at gøre for vore borgere i Rødovre: 

En lille dreng gik på stranden med sin far 

Stranden var fyldt med søstjerner, der var skyllet op på land. 

Da drengen begyndte, at samle dem op og lægge dem forsigtigt ud i vandet. 

Sagde hans far: 

Det er spild af tid! 

Der er over 100.000 på stranden og du kan ikke redde dem alle. 

Hvilken forskel gør det? 

Drengen tænkte sig lidt om, samlede endnu en søstjerne op og lagde den ud i vandet 

 og sagde: det er rigtig nok far, men for den her gør det en forskel. 

 

Det er den forskel, vi prøver, at gøre i Frivilligcentret, nogle tager mod de tilbud vi har og kommer 

videre, danner nye netværk og venner eller opstarter nye foreninger, som passer til deres behov. 

Andre fravælger de tilbud der gives.  Vi er alle født med fri vilje til, at vælge hvad vi vil med vores liv. 

Året vi er gået ud af var et heftigt år. Vi i bestyrelsen og koordinatoren Lars skulle lære hinanden af 

kende og hvilke roller, opgaver, det vil sige, at være i en bestyrelse. Vi fik ryddet op i arkiver, 

regnskaber, m. m. Det er ikke for, at kritisere de andre koordinatorer, men som det passede bedst til 

os og som vi syntes er mere overskueligt, vi har jo hver især en måde at køre en opgave på. Ved 

oprydningen opdagede vi nye veje og regler for det frivillige arbejde, som manglede.  

Blandt andet skal man opnoteres, som medlem i frivilligcentret hvert år for at blive godkendt som 

medlem i Socialministeriet.  

En forening skal have vedtægter for, at blive betragtet som en forening. Og er man en forening skal 

foreningens tilbud primært være for Rødovre borgere. 

 Man skal overholde de regler og vedtægter der står for frivilligcentret, ellers kan man ikke booke 

lokalerne.  

Da jeg startede for et år siden, var der ca.20 foreninger tilmeldt til Frivilligcentret, i dag er vi ca.35 

foreninger, så man kan jo sige der er sket lidt ændringer. 

Bestyrelsens arbejde. 



Det, at være med i en bestyrelse betyder, at alle må tage ansvar i det arbejde og de opgaver det 

medfører. B. la. Informerer om arrangementer, aktiviteter og informationer, der findes i centret. 

 Bestyrelsen må være dem, der aktiv vil gå ind i arbejdet og møder velforberedt, samt deltager i 

møder og arrangementer, så meget som mulig, selvom man er frivillig, samt at man dagen før et 

møde eller arrangementer melder afbud. 

Det giver et godt samarbejde for og i bestyrelsen. 

Vi har brug for jeres assistance, uanset om der er noget, at lave eller ej. 

Jeres tilstedeværelse, viser jeres interesse for Frivilligcentret, og for de mennesker der kommer i 

centret.  

Bestyrelsen fremlægger et vedtægtsændringsforslag. Baggrunden herfor er: 

1) Vi ønsker, at en bredere kreds af foreningsmedlemmer / Ildsjæle får mulighed for at blive en del 

af bestyrelsen. 

2) Vi håber med vores vedtægtsændring, at få styrket bestyrelsens kompetencer 

 I Frivilligcentret giver vi tilbud om hjælp til opstart af nye aktiviteter eller foreninger. 

Både Gitte og Lars har en vifte af kompetencer som de gerne stiller til jeres rådighed. Derudover vil 

jeg gerne her, nævne vores nye hjemmeside, som giver et væld af relevante oplysninger til jeres 

forening. 

 Vi vil prøve, at hjælpe dig/jer i gang, hvis det har din/jeres interesse.  

En stor tak til alle de frivillige foreninger, som yder deres virke, enten som medlem eller bruger  

Af vores lokaler. Jeres medvirken og tilstedeværelse viser hvad frivilligcentret kan rumme af liv og 

involverer muligvis andres interesse for frivilligheden og for frivilligcentret. 

Kommunikation mellem mennesker styrkes, det at gøre en forskel, giver netværk og samarbejde 

mellem mennesker, deres foreninger og frivilligcentret, men giver også glæden tilbage til Dem, som 

bruger deres tid og ressourcer for andre. 

 Jeg vil gerne sige tak til Rødovre Kommune der gør det muligt for os, at have et frivilligcenter og for 

deres støtte og hjælp i situationer, hvor jeg havde brug for hjælp.  

 

 Vedrørende vores placering af frivilligcentret. skal vi huske, det er ældre mennesker, der bor i 

området og tage hensyn til dem. 

Det er med beklagelse, at vi her må pointere at alle, som benytter vores lokaler, skal tage ansvar  



for deres forening og deres medlemmer, at der bliver ryddet op efter sig og dem. Der har været en 

del klager i årets løb over støj og boldspil. Vi har også oplevet, at ting bliver ødelagt og foreningerne 

glemmer, at låse og sætte alarmen til, hvilke øger mulighed for indbrud. Vi må derfor henstilles, at 

de foreninger der benytter lokalerne, er mere ansvarlige og viser respekt for Frivilligcentret og de 

andre og andres ejendomme. Tjek alle døre og vinduer er lukket og låst også i de rum man ikke har 

været i og sæt alarmen til, når I forlader centret. 

 

Vedrørende arrangementer fra årets løb: 

Cykeldagen var det første arrangement, vi som ny bestyrelse havde ansvaret for. Den forløb rigtig 

godt, ca. 300 besøgte Frivilligcentret på dagen. Nogle af de besøgende er nu en del i det frivillige 

arbejde, hvilket vi er meget glade for, der må gerne komme flere. 

Lars (Frivilligkoordinatoren) lavede porresuppe og brød, som var virkelig dejligt, da dagen var lidt 

koldt og overskyet. 

 

Så kom juli måned hvor frivilligcentret holdte sommerferie. Der blev i den periode gjort rent, 

gulvene skulle bones m.m. Ikke alle tog hensyn til dette arbejde, så gulvene blev først ordnet efter 

ferien. Dette gav lidt omrokeringsproblemer, det er vi kede af, men håber, at man i år tager hensyn 

og er opmærksomme på, at Frivilligcentret holder lukket i juli mdr. Vi har fået nyt komfur og håber 

at de der benytter det, vasker det af, efter endt brug, også ovnen! 

Frivillig fredag d.26 /9-2013, var et dejligt arrangement, som blev afholdt i festsalen hvor vi befinder 

os nu. Nogle syntes pladsen var for lille, mens andre syntes det var dejligt, at man kunne få overblik 

over foreningerne og tale sammen på tværs, samtidig med, at man kunne holde øje med sin egen 

bod. Også her var der en god tilstrømning på dagen. Vi kan udvide kapaciteten næste gang, hvis det 

bliver nødvendigt. Jeg vil gerne takke de foreninger der stillede op til denne dag og gjorde dagen 

spændende og hyggelig. Håber flere vil vise interesse og komme vejen forbi i år d. 26/9 – 2014, Hvor 

temaet i år hedder” Frivillig der hvor du lever.” dersom I har mulighed for, at deltage, vil det glæde 

os meget. 

 

Temaet i 2013:” Var tag i livet” og vi indrettede arrangementet efter dette, ved at henvende os til 

alle foreninger, da vi mener alle, har en del med livet at gøre. 

 Vridløselillekoret kom og sang og fortalte deres historier om, hvorfor de var havnet der og hvordan 

livet havde formet sig for dem, de fortalte deres historie med humor, som flere fortalte, det var de 

nødt til for, at holde humøret oppe og komme videre med deres liv. 

Julearrangementet var med gløgg og æbleskiver, kaffe, te og lidt godt til ganen. Nikolaj Bang spillede 

og hyggede om os, og vi kunne synge med på hans musik, efter sanghæfter han havde med. Det var 



meget hyggeligt. Trods stormen Bodil, havde 32 fundet vej, vi har allerede booket ham til 

julearrangementet d.5/12 – 2014, da mange syntes det var et dejligt arrangement. Så kom ned og 

hyg jer med os, hvor alle foreninger og deres brugere er velkommen. 

Vedr. Frivilligkoordinatorens og mit samarbejde, syntes jeg, det kører godt. Vi har begge samme 

opfattelse af, at man skal behandle andre, som man selv ønsker, at blive behandlet. Og som vi i 

vores nyhedsbrev skrev, ønsker vi via fælles samarbejde, at udbygge og gøre foreningslivet stærkere.   

Lars og mit samarbejde bygger på gensidig respekt og ikke mindst tillid til hinanden. Vores 

mål er, at udvikle Frivilligcentret på bedst mulig måde for fremtiden og vi taler meget om de mål og 

hvordan vi evt. kan føre det ud i livet.  

 

Lars og Gitte (Selvhjælpskoordinator) gør et fremragende stykke arbejde og de supplerer hinanden 

godt. Gitte har med selvhjælps og krise grupper at gøre. Og jeg føler det er godt for vores 

frivilligcenter, at alle trives i harmoni med hinanden. 

Lars og Gitte har i årets løb begge været på kursus og besøgt flere foreninger og talt med andre 

Frivilligcentre, da vi mente, vi kunne bruge de værktøjer, som de har og som kunne være til gavn for 

Frivilligcentret’ s udvikling og fremtid. 

Vi har en hjælper Thomas Arly Jensen, som er i jobtræning efter en ulykke. Derudover fik vi Kira 

Gade i praktik i 8 uger, fra 1 marts til 25. april. Kira har været til stor hjælp i forbindelsen med 

nyhedsbrevet og udvikling af vores hjemmeside og vi vil komme til at savne hende.  

Vi har talt med Jan Breum, der er den ansvarlige for Broparken vedligeholdelse, vedrørende ønsker, 

som vi kunne tænke os, bl.a. nyt låsesystem m.m. Han oplyste at Broparken skal renoveres og der vil 

blive lavet et nyt computerbaseret nøglesystem, så man kan se hvem der kommer, hvem går og 

hvornår. Arbejdet forventes, at starte ca. i 2015.  

Et par fremtids ønske, har vi også. Vi ønsker at få tilknyttet en administrativ medarbejder under 

seniorjobordningen. som kan varetage de mange ressourcekrævende administrative opgaver, 

således at både Gitte og Lars fremadrettet kan hellige sig det udviklende og det netværks skabende 

arbejde i frivilligcentret. Vi har også et ønske om, at udvide medlemsskaren i frivilligcentret, fordi 

det vil hjælpe os både med det koordinerende arbejde foreningerne imellem, men også i forbindelse 

med ansøgning om midler fra staten. Jo flere medlemmer vi har, jo flere midler kan vi gøre os 

forhåbning om at få tildelt. Og jo flere midler vi har til, at drive centret for, jo bedre er vores 

muligheder for et endnu bedre serviceniveau til de enkelte foreninger.  

Vore tanker og planer for Frivilligcentrets fremtid er omfattende, men vi ved selvfølgelig ikke hvad 

fremtiden vil bringe. Der vil altid være udfordringer og besværligheder, men vi går et skridt ad 

gangen og forhåbentlig når vi de mål vi har sat os for. Udover at blive flere medlemmer, har vi ønske 

om at opstarte et tilbud til enlige fædre og et tilbud til enlige unge mødre. Disse to grupper har hver 



for sig nogle udfordringer, som vi mener, at kunne hjælpe dem med at tackle. Derudover har vi 

planer om at opstarte et tilbud til borgere i Rødovre, hvor man kan komme ned ved aftenstid og få 

et måltid mad til billige penge indimellem. Man kan/skal melde sig til dette tilbud, med hensyn til 

udgifter og hvor meget der skal laves. Tanken er, at forskellige foreninger skal stå for madlavningen 

og derved få mulighed for at promovere deres forening for borgere i Rødovre. ER der nogle som har 

lyst til at deltage i disse planer, hører vi gerne fra jer. 

 

Vi er meget taknemmelige for de mange frivillige i foreningerne for det engagement og de 

ressourcer som de lægger i Frivilligcentret. Også en stor tak skal lyde til de frivillige som er tilknyttet 

vores egen forening Rødovre Frivilligcenter. Vi forsøger at promovere en ånd af åbenhed, tolerance 

og gensidig respekt for hinanden.  

 More than coffee har også udvidet deres antal af brugere. Vi har set, at det tager lidt tid inden, folk 

er klar over de tilbud der er, så kig ned og se hvilke forening der er, på den dag hvor du/I besøger 

centret. Få en snak med dem eller os og se om det skulle være det, du/I ønsker at være en del af. 

Onsdagscafeen køre også godt, og der kommer flere efterhånden som folk ser, hører hvad den står 

for. 

Billard drengene/mændene mangler en spiller til onsdag formiddag, tal med dem hvis det har din 

interesse.  

Jeg har været formand nu et år. Det har været svært og der er stadigvæk meget jeg skal lære. Jeg vil 

gerne takke for hjælpen og støtte jeg har fået, både hvad angår fra bestyrelsen og foreningsmiljøet 

og Rødovre Kommune. 

Jeg havde en forventning til, at skulle besøge vore frivillige foreninger, men nåede ikke så mange 

som jeg regnede med, på grund af sygdom, det er jeg ked af. Jeg har bedt bedt bestyrelsen også 

tage del i dette arbejde. Lars og Gitte har også ydet deres og været ude i det omfang, det var muligt 

og få nogle oplysninger fra foreninger og deres syn på frivilligcentret. 

Vi er nået meget langt i det forløbne år og det vil jeg gerne takke vores frivilligkoordinator Lars for.  

Han yder et stort arbejde for Frivilligcentret og Frivilligcentret s fremtid. Han viser med sit 

engagement at han kan lide sit job og han har store forventninger til Frivilligcentret s fremtid og 

stiller store krav til sig selv. 

 Ikke alt er gået som vi ønskede. Vi har f.eks. ikke været så synlige i det forløbne år. Det senest 

udsendte nyhedsbrev var den spæde begyndelse på vores nye målsætning om, at være langt mere 

synlige i Rødovres frivillige miljø. Også vores opdaterede hjemmeside er en del af denne strategi. 

Har du endnu ikke set vores nye hjemmeside, kan jeg kun opfordre dig til at kigge efter den næste 

gang du sidder ved computeren. Hjemmesiden indeholder en lang række nye muligheder og vi er 



sikre på, at den vil være et rigtigt godt værktøj for alle frivillige foreninger fremadrettet. Her til sidst 

vil jeg lige nævne, at vi er langt fremme med opdateringen af Rødovre Sociale vejviser, som vil 

udkomme i en trykt version, men også være at finde på hjemmesiden, hvor den til stadighed vil blive 

opdateret, således, at man via hjemmesiden kan være sikker på at oplysningerne til stadighed er up-

to-date.  

Tak for et godt, men også lærerigt år. Tak for jeres opbakning også i tider med mange udfordringer. 

Vi ser frem til et nyt år med mange opgaver og forhåbentlig et endnu bedre og endnu stærkere 

Rødovre frivilligcenter.  

Vi ved alle; 

Livet er for kort 

til, at vågne op  

Til fortrydelse. 

Så elsk de mennesker,  

Som behandler dig ordentligt. 

Glem alt om dem, der ikke gør! 

Kom videre med hvad livet tilbyder og  

Lad ikke mørket fra fortiden, dække for lyset for fremtiden.  

Som man ved, er der 9 bogstaver i kærlighed -8 af dem er ærlighed.  

Brug dit gode hjerte, til heling af sorger og smerte. 

Giv lov til at give, med det ansvar det er, med den måde du kan give af eget hjerte. 

Ærgerlighed og oprigtighed gør dig sårbar- men vær ærlig og oprigtig alligevel. 

Det er det vi søger i Frivilligcentret. 

 

 

 

 


