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Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 17. juni 2014, kl. 17.30  
 
 
Tilstede:  Bent Jensen, Ulla Spangtoft, Johnny Hundt, Gerda Jeppsson, Kirsten Torp,   

                Yvette  Larsen, Fouzia Awala, 

 
Afbud:  Esther Haugaard, Janne E. Andersen, Haawa Abshir 
 
Referent:  Lars Thorndal 
 

 
 

1. Velkomst ved formanden. 
 
Formanden bød velkommen og udtrykte vores fælles sorg over tabet af Birthe 
Munthe. Birthe vil blive savnet.  
 

2.  Valg af ordstyrer.  
 
Ulla blev valgt.  

 
3. Godkendelse af dagsorden. 

 
Tilføjelse til punkt 6. Der skal fremover tilføjes sidste nyt fra bestyrelse 

 
4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
- Kirsten Torp mener referaterne er for lange.  
- Der blev spurgt til konferencen vedr. workshops. 
Status er: 
Der vil være en korworkshop i tidsrummet 13.30 – 14.00 
Der er planlagt 5 workshops om eftermiddagen i 2 moduler á ½ time. 
1. Natteravnene 

2. Prærien  

3. Biavlerne.  

4. Aktiv Fritid.  

5. Oplæg vedr. Kommunens nye frivillighedspolitik 

 

Workshop nr. 4 og 5 er endnu ikke konfirmeret.  

 
- Der blev spurgt til ansøgning til Coop og til planerne vedr. garderoben. 

Ansøgning til Coop forventer vi tidligst svar på om et par måneder. Planerne for 
garderoben er at flytte selve garderoben ned i bunden af lokalet så der bliver 
mere plads til skabe på langsiden.  
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5. Til opfølgning. 

 
2013:25 Lars Der skal udarbejdes en ny præsentationsfolder samt en  

flyer med oversigt over tilbud i RFC (som kontinuerligt kan 
opdateres). Disse oplysninger skal kontinuerligt tilsendes 
kommunen (Janne). Særligt oplysninger om arrangementer og 
temaaftener. Denne præsentationsfolder skal først forelægges 
FU.  
2014.06.17 Første udkast er udarbejdet og vi afventer Gittes 
tilbagevenden således at hendes input kan indpasses. 
 

2014:10 Lars Fokus på bestyrelsens opgaver og ansvar.   

Koordinator foreslår at bestyrelsen afsætter som minimum en 

mødeaften hvor bestyrelsens opgaver og ansvar kan blive 

debatteret og belyst. FU skal finde en dato eller to til forslag for 

bestyrelsen første gang efter generalforsamlingen. På denne dag 

skal opgavefordeling mellem FU – bestyrelse og koordinator 

fremlægges til debat. Dagen skal lægges efter 

generalforsamlingen hvor en ny bestyrelse bliver sammensat. 

20.5.2014 Koordinator foreslår efter samråd med FU at der 

afsættes en dag eller weekend hvor bestyrelsens og koordinators 

rolle debatteres og kortlægges. Ekstern underviser skal hjælpe 

med processen.  

 

Koordinator foreslår at bestyrelsen ved samme lejlighed 

debatterer og enes om 2-3 særlige indsatsområder for året frem til 

næste generalforsamling.  

Skovly blev nævnt som en mulighed. Som et dagsmøde. 

Afholdelse i frivilligcenter blev også nævnt, enten som et 

dagsmøde eller som to aftenmøder. To dagsmøder mellem 16-20 

blev nævnt.  

 

Det blev besluttet at tage to eftermiddags-aftensmøder. Eet hvor 

vi taler om roller og et hvor vi taler om indsatsområder. Lars fik til 

opgave at stille med et forslag til næste bestyrelsesmøde. 

September blev nævnt som en mulighed.  

2014.06.17 Koordinator har kontaktet konsulent i Filadelfia 
Connie Yilmaz Jantzen. Connie skriver tilbage at uge 36, 38, 41 
og 42 er de bedste uger for hende. Hun afventer et udspil. 

Forslag uge 46 og 47 og forsøge at få hende lidt ned i pris. Evt. 
6.000 kr.  
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2014:11 Ulla Regnskab og lønadministration.  

 

Bestyrelsen beslutter at vi har brug for professionel hjælp. FU får  

til opgave at undersøge FriSe´s og Karin Spangtoft Øders tilbud 

nærmere og indhente et konkret tilbud fra begge og vende tilbage 

til bestyrelsen med et endeligt forslag til næste bestyrelsesmøde. 

Vi skal under alle omstændigheder have en kasserer i RFC, som 

blot får en langt mindre omfattende opgave. 

FriSe oplyser at de gerne påtager sig opgaven, under 

forudsætning af at revision også indgår i aftalen. Dette kan vi ikke 

da revisor skal vælges på generalforsamling. 

Niclas Poulsen kan heller ikke påtage sig opgaven grundet 

tidsmangel.  

Valget til kasserer på generalforsamlingen skal gennemføres. 
Derefter skal bestyrelsen tage stilling til hvorledes RFC økonomi  
 
fremadrettet skal styres. På generalforsamlingen skal det 
understreges bestyrelsen er i gang med at undersøge muligheden 
for assistance til bogholderopgaverne.  
Det blev besluttet at vi ønsker finde en bogholder som kan føre 

regnskabet og lønadministration. Derudover skal vi have en 

kasserer som får en rapport om økonomien fra bogholder én gang 

månedligt og derudover holde et vågent øje med den økonomiske 

udvikling.  

FU fik til opgave at nedskrive hvilke arbejdsopgaver en ekstern 

bogholder skal tage sig af. Derefter vil vi finde den rette til 

opgaven.  

2014.05.06  FU overdrager til kasserer at udfærdige en sådan 

opgaveliste.  

2014.06.17 Punktet er på som selvstændigt punkt på 

dagsordenen.  

 
2014:15 Lars Vedr. Store Cykeldag d. 15. juni 2014. FU Beslutter servering på 

dagen og meddeler Kommunen. Ingen underholdning.  
6.5.2014. Fu beslutter at der bliver serveret juice og frugt ad 
libitum. Dette er rapporteret tilbage til kommunen.  
 
Ruten forventes at se således ud:  
  
Kl. 09.30 – 10.00 - Morgenbrød/kaffe i Viften 
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Kl. 10.00 - Start fra Rødovre Rådhus, med Borgmester Erik 
Nielsen i spidsen 
 
Kl. 10.15 - 11.30 - Mulighed for besøg i Batteritogsmagasinet 
(Niels eller Flemming fortæller om huset) 
Kl. 10.30 – 12.00 Mulighed for at besøge Vestvoldens 
Ungdomsklub (knallertbanen) og evt. prøve banen 
Kl. 10.30 – 12.00 Mulighed for at besøge Rødovre Frivillig Center 
Kl. 11.00 - 14.00 - Hygge på Rødovregaard, med udlevering af 
pølser, øl/vand 
Kl. 12.00 – 15.00 Mulighed for at besøge Heerup. 
  
Frivillige fra bestyrelsen. Haawa, Bent, Kirsten og Esther.  
Lars forestår koordineringen af indkøb og opgavefordeling.  
2014.06.17 Punktet er på som selvstændigt punkt på 

dagsordenen. Punktet afsluttet 

 
 

 
6. Sidste nyt fra formanden og koordinator og bestyrelse. 

 
Formand: 
 
Formanden har bedt koordinator skrive til AOF at de skal fjerne deres ting fra RFC.  
 
Formanden har booket harmonikavennerne til at spille på frivillig fredag.  
 
Koordinator: 
 
Koordinator deltog ved Birthe Munthes bisættelse i Herlev Kirke d. 12. juni. Der blev 
medbragt en bårebuket med hilsen fra Bestyrelse og personale.  
 
Personale: 
 
Gitte har nu været sygemeldt i mere end 3 uger og hun forventes tidligst tilbage 
mandag d. 23.6.2014 
 
Møder: 
 
Afholdte møder: 
 
- Johnny Hundt har givet koordinator 1. lektion i brugen af hjemmesiden og 2. 

lektion er aftalt. Tak til Johnny for hans assistance.  
 

Planlagte møder:  

-      2014.06.18 Samtale med Lærke Ruben vedr. mulighed for virksomhedspraktik  
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       (4 uger) eller praktik med løntilskud (6 mdr.) Lærke er Cand. Mag. i fagene  
       Sundhedsfremme/sundhedsstrategier & Kommunikation.  
 
-     2014.06.20 Koordinator deltager i Frivilligcenterledernes  

-     26.6.2014. Møde med Susanne Mikkkelse vedr. konference d. 11.10.2014 

Lokaler: 
 
- Frivilligcenteret blev lukket ved middagstid tirsdag d. 10.6. Årsagen var en 

nedfaldsstamme som var kollapset under loftet. Derudover havde uheldet den 
konsekvens at vi mistede alle vore pjecer og brochurer i indgangspartiet grundet 
forurening. Vore brochureholdere skal også udskiftes, hvilket vil blive gjort uden 
beregning da det er Broparkens forsikring som dækker. 
 

- Koordinators arbejdstelefon er i uorden. Den vil blive forsøgt repareret. Også 
vores printer volder os problemer, og det skulle gerne blive løst ved hjælp af 
assistance fra Per Djursholm på mandag.  

 
- Rødovre Frivilligcenter er lukket for brugere i hele juli måned. 

 
- Husk at kontakte Jan Breaum vedr. adgang for Natteravnene 
 
Vedr. Nyhedsbrev.  
 
- Det bliver ikke nemt at få et nyhedsbrev på gaden inden sommerferien. Årsagen 

er primært Gittes sygdom som har givet koordinator et betydeligt ekstra 
arbejdspres.  Koordinator har endnu ikke opgivet og arbejder videre i forsøget 
på at få nyhedsbrevet færdigt.  

 
Fundraising: 
 
- RFC har fået tilsagn om støtte fra §18 midler i alt 6.000 kr. til renovering af 

billardet. Pengene vil blive udbetalt ultimo juni 2014.  
 
Vedr. Kursus Ingerfair: 
 
Tilmelding til kursus med ingerfair skal sendes til Anne Kamille Clausen 
cn19135@rk.dk umiddelbart efter bestyrelsesmødet.  
 
Kursus afholdes i RFC tre lørdage i efteråret fra kl. 10-16.  
 
lørdag d. 6/9. : Fagligheden i at arbejde med frivillige – lær skrivebordsopgaverne i 
udviklingen af et bæredygtigt frivilligmiljø. 
 
Lørdag d. 4/10.:  Grundkursus i rekruttering – den enkle vej til flere frivillige.  
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Lørdag d. 8/11. : Fastholdelse og ledelse af frivillige – sådan motiverer du dine 
frivillige. 
 
Johnny Hundt har tilmeldt sig som medlem fra Natteravnene 
Kirsten Torp har tilmeldt sig som medlem af Omsorg og samvær.  
Fouzia har tilmeldt sig som medlem af Somalisk kvindeklub.  
Formanden vil tilmelde sig d. 4/10 og d. 8/11. Dette gør koordinator 
 
Diverse: 
 
- Der skal tages et billede af Gerda Jeppsson til indsættelse på hjemmesiden.  
 

Bestyrelsen: 

Kirsten Torp roser referatet, men mener det er for langt.  
 
Kirsten Torp stiller forslag om at nedlægge forretningsudvalget. Der vil være færre 
møder og færre referater.  
Forslaget blev debatteret.  
Kirsten Torp stiller forslag om at reducere bestyrelsens antal til max. 7 personer i 
stedet for i dag 9 personer.  
 
Johnny Hundt mener at forslag + oplæg skal stilles forud for bestyrelsesmøder 
således at bestyrelsens medlemmer kan sætte sig ind i problematikken inden 
mødets afholdelse.  
 
Kirsten Torps forslag skal på dagsorden ved næste bestyrelsesmøde. Kirsten Torp 
skal komme med et oplæg som skal tilsendes bestyrelsens medlemmer inden 
mødet.  
 

7. Visioner og ønsker. 
 
Formanden har talt med Jan Breaum (Teknisk chef Broparken) vedr. ændring af 
garderoben. Jan har sagt at han vil forsøge at flytte jakkeophæng i juli måned. 
 
Formanden vil gerne hvis bestyrelsens medlemmer holder øje med om der mangler 
service m.m. i køkkenet, og i så fald giver koordinator besked. . 
 
Formanden udtrykte ønske om opsætning af lameller i RFC. Formanden 
fremskaffer tilbud.  

 
8. Nyt fra kassereren.  

 
8.1. Regnskaber se bilag 3 – 4 

 
RFC.:  
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Spørgsmål vedr. transport. Hvad dækker det? Det dækker koordinators 
kørsel.  
Spørgsmål vedr. kontingent til FriSe. FriSe er interesse- og 
paraplyorganisation for Frivilligcentre i Danmark.  
Spørgsmål vedr. udgift til Rødovre Kommune (150.000 kr.). Dette dækker 
husleje i 2013. (betalt i 2014) 
Spørgsmål vedr. grundfinanciering som udbetales hvert kvartal. Dette er 
Statslige midler som gives til alle Frivilligcentre i Danmark. 
 
Selvhjælp: 
Udgifter til løn i marts, april og maj er taget fra RFC midler og er blevet 
tilbageført. Vil fremgå af regnskab for juli.  
 
Spørgsmål til inventar. Drejer sig om computer, og div. Disse blev betalt i 
januar.  

 
8.2. Ansættelse af bogholder. Se bilag 5 

 
Bestyrelsen beslutter at acceptere Karin Øders tilbud.  
Kontrakten skal udfærdiges og løbe et kalenderår ad gangen.  
Koordinator udfærdiger kontrakt til underskrivelse.  
 

9. Forretningsudvalgets seneste referat. 
 
Bestyrelsen skal tage beslutninger om personalepolitik vedr. mærke og helligdage 
Koordinator udfærdiger oversigt over dage til næste bestyrelsesmøde. 
 
Vedr. Katib kulturforening skal koordinator undersøge om der tidligere har været en 
eksklusion og under hvilke vilkår.  

 

10. Kommunens frivillighedspolitik.  
 
Oplægget blev debatteret og enkelte af forslagene blev lettere tilrettet. Forslaget vil i 
den reviderede form blive tilsendt kommunen som RFC´s forslag.  
 

11.  Evaluering af cykeldagen.  
 
Formanden roste alle frivillige og der var enighed om at dagen var meget vellykket. 
Der var omkring 250 tilmeldte til arrangementet.  
 

12. Eventuelt. 
 

Det er vigtigt at de foreninger som bruger vore lokaler respekterer vores husregler 
og respekterer at det er ældre som bor ovenpå.  
 
For eftertiden skal bilag til bestyrelsesmøder have bilagsnummer stående på selve 
bilaget i det omfang det lader sig gøre. (Umuligt hvis bilaget er en pdf-fil). 
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Formanden foreslår at bestyrelsesmedlemmerne får til opgave at kontakte de 
frivillige sociale foreninger således at vi kan komme bredere ud med viden om vor 
eksistens og muligheder.  
Man kunne eventuelt også samle bestyrelsesmedlemmer fra de enkelte foreninger 
til et netværkstilbud.  
Formanden udfærdiger en liste over relevante foreninger.   

 

Næste møde er tirsdag d. 19.8.2014, kl. 17.30 
 

Med venlig hilsen 

På formandens vegne 

Lars Thorndal 

 

Til opfølgning: 

2013:25 Lars Der skal udarbejdes en ny præsentationsfolder samt en  
flyer med oversigt over tilbud i RFC (som kontinuerligt kan 
opdateres). Disse oplysninger skal kontinuerligt tilsendes 
kommunen (Janne). Særligt oplysninger om arrangementer og 
temaaftener. Denne præsentationsfolder skal først forelægges 
FU.  
2014.06.17 Første udkast er udarbejdet og vi afventer Gittes 
tilbagevenden således at hendes input kan indpasses. 
 

2014:10 Lars Fokus på bestyrelsens opgaver og ansvar.   

Koordinator foreslår at bestyrelsen afsætter som minimum en 

mødeaften hvor bestyrelsens opgaver og ansvar kan blive 

debatteret og belyst. FU skal finde en dato eller to til forslag for 

bestyrelsen første gang efter generalforsamlingen. På denne dag 

skal opgavefordeling mellem FU – bestyrelse og koordinator 

fremlægges til debat. Dagen skal lægges efter 

generalforsamlingen hvor en ny bestyrelse bliver sammensat. 

20.5.2014 Koordinator foreslår efter samråd med FU at der 

afsættes en dag eller weekend hvor bestyrelsens og koordinators 

rolle debatteres og kortlægges. Ekstern underviser skal hjælpe 

med processen.  
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Koordinator foreslår at bestyrelsen ved samme lejlighed 

debatterer og enes om 2-3 særlige indsatsområder for året frem til 

næste generalforsamling.  

Skovly blev nævnt som en mulighed. Som et dagsmøde. 

Afholdelse i frivilligcenter blev også nævnt, enten som et 

dagsmøde eller som to aftenmøder. To dagsmøder mellem 16-20 

blev nævnt.  

 

Det blev besluttet at tage to eftermiddags-aftensmøder. Eet hvor 

vi taler om roller og et hvor vi taler om indsatsområder. Lars fik til 

opgave at stille med et forslag til næste bestyrelsesmøde. 

September blev nævnt som en mulighed.  

2014.06.17 Koordinator har kontaktet konsulent i Filadelfia 
Connie Yilmaz Jantzen. Connie skriver tilbage at uge 36, 38, 41 
og 42 er de bedste uger for hende. Hun afventer et udspil. 
Forslag uge 46 og 47. og forsøge at få hende lidt ned i pris. Evt. 
6.000 kr.  
 

2014:11 Ulla Regnskab og lønadministration.  

 

Bestyrelsen beslutter at vi har brug for professionel hjælp. FU får  

til opgave at undersøge FriSe´s og Karin Spangtoft Øders tilbud 

nærmere og indhente et konkret tilbud fra begge og vende tilbage 

til bestyrelsen med et endeligt forslag til næste bestyrelsesmøde. 

Vi skal under alle omstændigheder have en kasserer i RFC, som 

blot får en langt mindre omfattende opgave. 

FriSe oplyser at de gerne påtager sig opgaven, under 

forudsætning af at revision også indgår i aftalen. Dette kan vi ikke 

da revisor skal vælges på generalforsamling. 

Niclas Poulsen kan heller ikke påtage sig opgaven grundet 

tidsmangel.  

Valget til kasserer på generalforsamlingen skal gennemføres. 
Derefter skal bestyrelsen tage stilling til hvorledes RFC økonomi  
 
fremadrettet skal styres. På generalforsamlingen skal det 
understreges bestyrelsen er i gang med at undersøge muligheden 
for assistance til bogholderopgaverne.  
Det blev besluttet at vi ønsker finde en bogholder som kan føre 

regnskabet og lønadministration. Derudover skal vi have en 

kasserer som får en rapport om økonomien fra bogholder én gang 
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månedligt og derudover holde et vågent øje med den økonomiske 

udvikling.  

FU fik til opgave at nedskrive hvilke arbejdsopgaver en ekstern 

bogholder skal tage sig af. Derefter vil vi finde den rette til 

opgaven.  

2014.05.06  FU overdrager til kasserer at udfærdige en sådan 

opgaveliste.  

 
2014.06.17 Bestyrelsen beslutter at acceptere Karin Øders tilbud.  
Kontrakten skal udfærdiges og løbe et kalenderår ad gangen.  
Koordinator udfærdiger kontrakt til underskrivelse.  
 

 

2014:16 Lars Formanden har bedt koordinator skrive til AOF at de skal fjerne  

  deres ting fra RFC.  

 

2014:17 Lars Husk at kontakte Jan Breaum vedr. adgang for Natteravnene i juli  

  måned. 

 

2014:18 Kirsten   Forslag om at nedlægge forretningsudvalget. Oplæg til næste  

  Bestyrelsesmøde 

 

2014:19 Kirsten  Forslag om at reducere bestyrelsens antal til max. 7 personer i  

  stedet for i dag 9 personer. Oplæg til næste bestyrelsesmøde. 

 

2014:20 Yvette Formanden udtrykte ønske om opsætning af lameller i RFC.  

  Formanden fremskaffer tilbud.  

 

2014:21 Lars Bestyrelsen skal tage beslutninger om personalepolitik vedr.  

  mærke og Helligdage. Koordinator udfærdiger oversigt over  

  relevante dage til næste bestyrelsesmøde. 

 
2014:21 Lars Vedr. Katib kulturforening skal koordinator undersøge om der  

  tidligere har været en eksklusion og under hvilke vilkår.  

 

2014:22 Lars Kommunens frivillighedspolitik. RFC´s forslag tilsendes  

  kommunen.  

 

2014:23 Yvette Formanden foreslår at bestyrelsesmedlemmerne får til opgave at  

  kontakte de frivillige sociale foreninger således at vi kan komme  

  bredere ud med viden om vor eksistens og muligheder.  

 



 

11 
 

 

Man kunne eventuelt også samle bestyrelsesmedlemmer fra de 

enkelte foreninger til et netværkstilbud.  

Formanden udfærdiger en liste over relevante foreninger.   

 


