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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00  
 
Tilstede:  Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, 

Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten Torp, Johnny Hundt, Fouzia Awala, 
Ulla Spangtoft 

 
Afbud:  Bent Jensen 
 
Referent:  Lars Thorndal 
 
 
 

1. Velkomst ved formanden. 
 
Formanden bød velkommen 
 
Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. 
Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. 
 

 
2.  Valg af ordstyrer.  

 
Jens blev valgt  

 
3. Godkendelse af dagsorden. 

 
Pkt. 8.1 skal være Koordinators løn og ansættelsesvilkår 
 
Dagsorden godkendt.  

 
4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
Vedr. pkt. 7.4. Det korrekte bevilgede beløb fra Rødovre Kommune er 447.192 kr.  
 
Referatet godkendt.  
 

5. Forretningsudvalgets seneste referat.  
 
Referatet godkendt.  
 

6. Til opfølgning.  
 
Ansøgning til Tryg-Fonden om en hjertestarter skal på opfølgning 
 
Indkøb af stole/borde skal på opfølgning. Vi afventer med indkøb indtil FRIG-
midlerne er på plads. Tilbud skal indhentes. 
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7. Nyt fra kassereren.  
 
7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.  

 

Kasserer oplyste at posten lønudgifter ikke var korrekt. Det korrekte tal beløb 

er 37.950 kr.  

 

Regnskabet godkendt.  

 

7.2. Regnskab Selvhjælp.  

 

Regnskabet slutter med udgangen af februar.  Ved næste bestyrelsesmøde 

kommer der en endelig status.  

 

Regnskabet godkendt.  

 

7.3. Regnskab Frivillig Formidling.  
 
Regnskabet slutter med udgangen af februar.  Ved næste bestyrelsesmøde 

kommer der en endelig status.  

 

Regnskabet godkendt.  

 
7.4. Budgetforslag 2016.  
 
Nyt revideret budgetforslag blev udleveret på mødet.  
 
Posten uforudsete udgifter skal være 336.082 
 
Der blev spurgt til om der er afsat penge til tryk af Den Sociale Vejviser 2017.  
 
Det er der ikke. Der afsættes 35.000 kr. til dette. 
 
Uforudsete udgifter bliver så reduceret med 35.000 kr.  
 
Uforudsete udgifter ændres til ikke disponerede udgifter.  
 
Budgetforslaget godkendes.  
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8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.  

 

Formand:  

 

Der er afholdt MUS med Lars d. 29.1. og der er blevet fulgt op. 

 

Vedr. hjemmesiden. Der er nu en tæller på.  

 

RFC har næste år 10 års jubilæum, d. 24.5.2017. Formanden foreslår at vi overvejer hvad 

vi evt. skal gøre ud af denne dag. Punktet sættes på opfølgningslisten  

 

Koordinator:  

 

Tirsdag d. 1.3.2016 starter en virksomhedspraktikant på kontoret. 

Virksomhedspraktikantens praktikperiode er 2 måneder, 20 timer ugentligt.  

Tilbud om deltagelse i foreningsdagen i Rødovre Centrum d. 7. juni, kl. 10-17. Det er ikke 

sikkert vi kan få en stand, men vi spås gode chancer. Skal RFC deltage på dagen? 

Dette blev vedtaget.  

 

FRIG-puljen: 

FRIG-puljen er blevet åbnet for ansøgning. Deadline er d. 15.3.2016.  

I forbindelse med ansøgningen er der kommet en afgørelse i forhold til kravet om, at 

formand og næstformand ikke må være en kommunal repræsentant. 

Dette fremgår allerede af vore vedtægter 

 

Generalforsamling FriSe d. 11.- 12.3.2016: 

FriSe indkalder til generalforsamling d. 11. – 12. marts i Vejle.  

Formand og næstformand kan ikke deltage.  

Lars deltager på Rødovre Frivilligcenters vegne.   

 

Bestyrelsen:  

 

Der har været en fremmed besøgende i cafeen. Koordinator skal være opmærksom. 

 

Vedr. kurser. Kirsten har haft en snak med oplægsholderen på det seneste Ingerfair 

kursus. Kirsten spørger om det er en god ide at give et konfliktløsningskursus?  

Formanden ville gerne at vi udbyder flere forskellige kurser til foreningerne.  

Der var generel stemning for at være mere ambitiøse med hensyn til udbud af kurser.  

Et lille udvalg blev nedsat. Johnny, Jens og Lars. Udvalget skal komme med et 

kursusoplæg til bestyrelsen, evt. til fremlæggelse på generalforsamlingen.  
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Det blev vedtaget at øge kursusposten på budgettet til 30.000 kr.  

 

  

8.1. Frivilligkoordinators løn og ansættelsesvilkår.   

 

Koordinatorens reaktion på bestyrelsens beslutning fra mødet d. 26.1.2016 blev taget til 

efterretning. 

 

8.1.1. Afklaring af beslutning fra d. 26.1.2016. 

 

Det skal inden næste bestyrelsesmøde afklares, hvad en eventuel pris- og 

lønfremskrivning af lønnen til frivilligkoordinatoren vil betyde.  

 

8.1.2. Bonus eller resultatløn? 

 

Forslaget om resultatløn er blevet skrinlagt og erstattes med muligheden for en bonus. 

 

8.1.3. Nyt arbejdsudvalg om fremtidens løn- og ansættelsesvilkår.  

 

Der nedsættes et udvalg bestående af Johnny Hundt, Jens Dalsgaard og Janne E. 

Andersen. Udvalget skal udarbejde et oplæg ift. Frivilligkoordinatorens løn og 

ansættelsesvilkår fra 2016 og fremover.  

 

8.2. Orientering om aftale med selvhjælpskoordinator 

 
Aftalen med Rikke er formuleret. Kontrakten lyder på 3 måneders ansættelse til et samlet 

honorar på 18.000 kr. Der er aftalt møder med igangsætterne.  

 
Kasserer er utilfreds med at kontrakten ikke er blevet forelagt FU før underskrift. Kasserer 

mener ikke at kontrakten er udførlig nok, særligt med hensyn til timeantal.  

Formanden er af den overbevisning at kontrakten er i overensstemmelse med den 

beslutning som blev besluttet på seneste bestyrelsesmøde.  

Koordinator skal kontakte Rikke og bede hende holde øje med hvor mange timer hun 

bruger på månedsbasis og melde det tilbage til RFC.  

Anslået timetal skal nedskrives i fremtidige kontrakter af samme art.  
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8.3. Orientering om resultat af møde med bogholder. 

 

Mødedeltagere var Jens Dalsgaard, Lars Thorndal, Johnny Hundt, Ulla Spangtoft og Karin 

Øder. Jens, Lars og Johnny deltog som repræsentanter for bestyrelsen. Det var et meget 

konstruktivt og oplysende møde. Bestyrelsens repræsentanter er optimistiske omkring et 

fremtidigt samarbejde. Det blev aftalt at regnskaber forelagt bestyrelsen fremadrettet skal 

være mere i tråd med revisorens årsregnskab.  

 

9. Kommende arrangementer. 

9.1. Generalforsamling d. 20.4.2016 

Formanden er i overvejelse om indholdet af bestyrelsens beretning.  

Nye målsætninger skal skrives ind i beretningen, såsom tilbud om kurser i 2016/2017.  

Overblik over hvem der er på valg skal også meddeles bestyrelsen på førstkommende 

bestyrelsesmøde.  

10. Eventuelt.  

 

Fællessang er opstartet i Broparkens lille festsal hver anden tirsdag i ulige uger kl. 10-12. 

Tovholder er Yvette Larsen 

 

Frivillig fredag og Store cykeldag skal på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.  

 

 

 

 


