
 
 
Referat bestyrelsesmøde Tirsdag d. 19. maj 2015, kl. 17.30  
 
Tilstede:  Bent Jensen, Anni Hørringsen, Janne Egelund Andersen, Johnny Hundt, 

Yvette Larsen, Fouzia Awala, Ulla Spangtoft, Kirsten Torp.  
 
Afbud:  Esther Haugaard, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard 
 
Referent:  Lars Thorndal 

 
1. Velkomst ved formanden. 

 
Formanden bød velkommen. Særlig velkommen til Anni 
 

2.  Valg af ordstyrer.  
 
Bent blev valgt 
 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsorden godkendt 
 

4. Konstituering af bestyrelsen. 
 
FU indstiller Bent Jensen som næstformand. Bent blev valgt som næstformand.  
 

5. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
Referatet godkendt.  
 

6. Forretningsudvalgets seneste referat.  
 
Referatet blev taget til efterretning.  
 
6.1. Revideret årshjul.  

Rettelser i årshjulet skal fremadrettet markeres med rødt. 
 

7. Til opfølgning.  
 
De enkelte punkter blev drøftet 
 

8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.  
 
Formand. 
Formanden skal afholde et møde med Britt jensen d. 2. juni. 
Hjemmesiden er opdateret med referat fra generalforsamling, referater fra 
bestyrelsesmøder, m.m. 
 
 



 
 
Formanden har kontakt med administrator af vores hjemmeside med henblik på en 
opgradering af teknikken hjemmesiden. Dette vil betyde at uanset hvilken 
skærmtype man bruger vil billledet tilpasse sig.  
 
Koordinator: 
 
Fundraising: 
FriSe oplyser at Socialministeriet meddeler at de er færdige med at behandle PUF-

ansøgninger og tilskudsbreve vil blive udsendt i denne uge.  

Medlemsforeninger:  

Vi har slettet 2 foreninger af vores medlemsliste. 

Bruger og pårørendeforeningen Engskrænten. Er ophørt med at eksistere 

En ny forening er under oprettelse, dog med et nyt navn.  

Kvindegruppen i Kærene: Fremviste ikke vedtægter og ref. fra generalforsamling 

ved deadline på RFC generalforsamling 

 

Koordinator har fået kontakt til Rødovre Spejdernes paraplyorganisation, BUS. 

Lederen Linda Bramsfort har lovet at samle kontaktdata på alle aktive grupper og 

sender dem til koordinator. Disse skal i første omgang bruges til opdatering af Den 

Sociale Vejviser.  

Koordinator har ladet sig fortælle at vi kan slippe for at betale moms når mere end 

50 procent af vore midler kommer fra offentlige kasser. Koordinator har sendt en 

forespørgsel om dette til revisor Allan Seiersen. 

Koordinator bør kontakte FriSe vedr. dette punkt 

Britt Jensen deltager ved bestyrelsesmødet igen d. 20.10.2015 

Møde med Sundhedscenteret d. 21.5.2015.  
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Mandagscafeen maddag d. 1.6.2015.  
23.8 kagedag med underholdning. Rødovre Bankovenner 
Vedr. onsdagscafeen udflugt i juli måned vil Yvette få udbetalt et acontobeløb til 
dækning af udgifter i forbindelse med kørsel.  
 
Forslag om at bestyrelsen fremadrettet afholder møder i Pejsestuen. Dette blev 
besluttet.  
 
8.1. Ændring af ordensreglementet?  



 
Forslag Koordinator: Ordensreglementet skal ændres således at også grupper har 

lov til at booke vore lokaler. Dette er allerede forhåndsgodkendt på et tidligere 

møde. Ordensreglementet blev ændret.  

Ordensreglementet skal opsættes i cafeen.  

8.2. Rapport til PUF, vedr. selvhjælp.  
 
Janne og Ulla kan ikke godkende rapportens konklusioner.   
 
Rapporter i forbindelse med offentlige midler skal fremadrettet forelægges 
bestyrelsen inden indsendelse.  
 

9. Generalforsamling. 
 
9.1. Referat af Generalforsamling.  

Referatet blev taget til efterretning.  
 

9.2. Evaluering 
Der var en debat vedr. børn på generalforsamlingen. Det blev besluttet at 
børn er velkomne. Det er dirigentens ansvar at sørge for god ro og orden på 
generalforsamlingen.  
 
Formanden takkede alle som hjalp til for indsatsen. Generalforsamlingen gik 
rigtig godt.  
 
Fremadrettet skal der laves en mappe med stemmesedler etc. Til alle 
foreninger som er tilmeldt, og desuden 10 ekstra uden navn. Altså ikke til alle 
medlemsforeninger.  
 

9.3. De ændrede vedtægter.  
De vedtagne ændringer var på enkelte punkter ikke i overensstemmelse  

med det forslag som bestyrelsen ønskede fremsat.  

Det blev besluttet at lade vedtægterne stå som de gør nu. Og så fremlægges 

evt. ændringer til vedtægter ved førstkommende ordinære generalforsamling.  

10. Strategi og målsætning.  
 
Strategi og målsætning blev taget til efterretning, og vil fremadrettet være et centralt 
papir.  
 
10.1. Rødovre Kommunes handlingsplan.  

 
Punktet udsat til næste møde, da Janne var nødt til at forlade mødet og 
dermed ikke var istand til at knytte  kommunens kommentarer.  
 
 



 
10.2. Store cykeldag d. 14. juni 2015.   

 
Servering: Frugt og juice, kaffe og the. Vi mødes kl. 08.30 til morgenmad.  
Frivillige: Yvette, Bent, Fouzia. Kirsten, Johnny, Jan Larsen, Lone Jensen 
 

10.3. Mangfoldighedsfestival d. 20. juni, kl. 11-17. Hvem deltager? 
 
Lars møder ind kl. 10 og stille bord og udstilling op.  
 
1. vagt: kl. 11 – 13. Lars og Ulla 
2. vagt. Kl. 13-15 Yvette og Jan 

 
Afbud: Bent, Kirsten 
 

10.4. Frivillig Fredag. Orientering 
 
Der er afholdt endnu et møde d. 12.5. på Rødovregård.  
Ny opgaveliste til de enkelte medlemmer er udarbejdet. 
 
Liste over mulige aktiviteter skal tilsendes bestyrelsen.  

 
11. Nyt fra kassereren.  

 
11.1. Regnskab RFC april 2015.  

 
Kasseren har kontaktet Den Danske Bank er blevet kontaktet i forbindelse 
med etablering af en kassekredit. Dette var banken velvilligt indstillet overfor.  
Socialministeriet har ændret deres udbetalingspolitik, således at man får 
udbetalt et beløb månedligt i stedet kvartalsmæssigt.  
 
Vedr. udgifterne til generalforsamlingen var budgettet for lavt sat. Udgifterne 
vil blive forsøgt begrænset næste år ved at vi selv laver kaffe og the, samt 
indkøber småkager el.a..  
 
På regnskabet må udgifter gerne sammenlægges således at man hurtigt kan 
få et overblik over de samlede udgifter.  

 
12. Eventuelt. 

 
12.1. Opdateret bestyrelsesliste.  

Ny opdateret bestyrelsesliste skal udsendes.  
 
Der blev udtrykt ønske om en revidering af folder vedr. mandagscafe.  

 

Næste møde er skemalagt til tirsdag d. 16. juni 2015, kl. 17.30 


