
 
 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 15. april 2015, kl. 17.30  
 
Tilstede:  Janne Egelund Andersen, Ulla Spangtoft, Esther Haugaard, Fouzia Awala, 

Kirsten Torp, Yvette Larsen, Johnny Hundt, Bent Jensen, Lars Thorndal,  
 
Afbud:  Haawa Abshir, 
 
Referent:  Lars Thorndal 
 

 
1. Velkomst ved formanden. 

 
Formanden bød velkommen 
 

2.  Valg af ordstyrer.  
 
Johnny blev valgt 
 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsorden godkendt 
 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
Kirsten ønskede at pkt. 1 på dagsordenen bliver slettet. Dette blev ikke besluttet.  
 
Referatet godkendt.  
 

5. Forretningsudvalgets seneste referat. bilag 3 
 
Kirsten foreslog at vi indkøber en pande til pandekager.   
 
Koordinator skal tage kontakt til den forening som ikke ryddede op. Med en varsel 
om at der skal ryddes op ellers vil nøgler blive inddraget.  
 
Der blev forespurgt om hvad der er gået galt i Jørgens lønseddel.  
Det beror på en fejltagelse, som vil blive rettet op hurtigst muligt.  
 
Bestyrelsen ønsker kopi af rapport til Socialministeriet vedr. selvhjælp 2014.  
 
Referatet blev herefter taget til efterretning.  
 

6. Til opfølgning.  bilag 6 
 
Punkterne blev gennemgået.  
 

7. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.  



 
 
Formand: 
 
Formanden har talt med en gruppe fra Kokkedal (Dansk Flygtningehjælp) som 
arbejder med indvandrerkvinder. Ideen er at skabe et tilbud hvor indvandrerkvinder 
kan søge råd og vejledning og få kontakt til etniske danskere med integration som 
formål. Der har også været tanker om at inddrage en tolk.  
Gruppen i Kokkedal har gode erfaringer med sådanne tilbud og de vil gerne 
assistere os med opstart.  
Måske man kunne bruge projektet ”I tråd med verden”, som en løftestang til opstart 
af et projekt.  
Formanden arbejder videre med projektideen.  
 
Koordinator: 
 
RFC er vært ved ledernetværksmøde for frivilligcenterledere i Københavnsområdet 
d. 21. april. 
 
Lokaler: 
 
Der er blevet opsat helt nye brand og røgalarmer i hele RFC.  
 
Vedr. Fundraising: 
 
Vedr. § 18 og § 79 
Koordinator vil gerne anmode bestyrelsen om at give tilladelse til at koordinator 
fremadrettet kan søge Rødovre Kommune om § 18 og § 79 midler til relevante 
projekter. Vi har fået flere direkte opfordringer fra Britt Jensen vedr. dette. 
 
Der blev udtrykt bekymring for at midler fra § 18 og 79 dermed giver borgere fra 

andre kommuner ret til at deltage i vore arrangementer. Dette skal undersøges. 

Esther undersøger det nærmere.  

 

Bestyrelsen godkender at vi fremadrettet kan overveje ansøgning til projekter som 

forinden er forelagt bestyrelsen til godkendelse. Hvis der skal søges midler den vej 

skal det være større projekter som ikke kan financieres via vore eksisterende 

midler.  

 

Vedr. PUF og FRIG midler: 
Vi har i dag modtaget denne skrivelse fra FriSe vedr. FRIG og PUF midler 

Kære medlemmer 

Jeg har her til morgen talt med kontorchef Henrik Thorning for igen at indskærpe, at 

situationen er kritisk de fleste steder, og at det er dybt problematisk, at der her midt 



 
i april stadig ikke er kommet svar på FRIG. Han siger, at det nu er et spørgsmål om 

dage, før I kan forvente svar. 

Det samme gør sig desværre ikke gældende for PUF, hvor meldingen nu er, at der 

kommer svar primo maj. Jeg har naturligvis også været i dialog med ministeriet om 

dette – gentagne gange – og jeg ved, at de arbejder på højtryk med 

sagsbehandlingen. 

Situationen vedrørende finansiering 2015 er under al kritik, og på det 

næstkommende bestyrelsesmøde vil bestyrelsen diskutere, hvordan vi kan forbedre 

vilkårene fremadrettet. 

Med venlig hilsen 

           Casper Bo Danø, Sekretariatsleder, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark  

Når vi får svar på vore PUF ansøgninger skal bestyrelsen tage stilling til hvorledes 
projektet skal udføres og styres fremadrettet.  
 
Bestyrelse:  
 
Der har været stor ros fra Islev-badet vedr. vores brochurer.  
 

8. Generalforsamling. 
 
8.1. Fordeling af opgaver 

 
Kirsten og Ulla sidder ved indgangen.  
 
Hele bestyrelsen møder ind kl. 17.30 
 

Formanden bestiller kaffe og kage. Jan vil gerne hjælpe til.  
 

Emner til stemmetællere: Jørgen Andersen, Mogens og Anette Andersen, 
Gerda Kaltoft.  

 
 
8.2. Skal bestyrelsens opgaver/kompetencer vises på storskærm i forbindelse 

med generalforsamlingen?  bilag 2 
 
De tolv punkter vedr. bestyrelsens opgaver vises på storskærm.  

 
Der er pt. 15 personer fra 8 foreninger tilmeldt generalforsamlingen. 
Der kommer 4 personer fra Somalisk kvindeklub i Rødovre.  
Rødovre bankovenner med 1 person.  

 
Revisor kommer på generalforsamlingen og gennemgår regnskabet.  

 



 
 

9. Strategi og målsætning. Opfølgning  
 
9.1. Frivillig Fredag.  bilag 4 

 
Frivillig Fredag gruppen mødes d. 12.5 på Rødovregård kl. 10.00 

 
10. Nyt fra kassereren.  

 
10.1. Regnskab RFC marts 2015.  bilag 1 
 
Pt. er der 60.000 kr. tilbage i kassen.  
 
Vedr. FRIG-midler 
RFC er i den situation at vi ikke vil være i stand til at betale lønninger i hvert fald 
efter april.  
 
Kasseren vil undersøge om vi kan få en ordning med banken.  
 
10.2. Årsregnskab RFC 2014.  
 
Revideret årsregnskab for selvhjælp og RFC 2014 blev udleveret på mødet.  
 

11. Ny kontrakt frivilligkoordinator.  
 
11.1. Kontraktudvalgets oplæg. bilag 5 
 
Der var enkelte ændringer til teksten vedr. udregning af samlet løn.  
 
Vedr. skattefrit tillæg til bredbånd i hjemmet er reglerne således at dette er muligt 
hvis medarbejderen kan arbejde i firmaets administrative systemer fra sin bolig.  
 
Janne og Ulla stemmer imod lønstigningen og de ændrede ansættelsesforhold idet 
de ikke ønsker at tage ansvar for den økonomiske konsekvens.  
 
Kontrakten er dermed vedtaget og tiltrådt af frivilligkoordinator.  
 

12. Eventuelt. 
 
Intet  

 

Næste møde er skemalagt til d. 19. maj 2015, kl. 17.30 
 

 

 


