
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 28.2.2017, kl. 17.00 
 
Tilstede:  Johnny Hundt, Bent Jensen, Jens Dalsgaard, Yvette Larsen, Janne Egelund  
                Andersen, Anni Hørringsen, Ulla Spangtoft, Kirsten Torp 
 

Afbud:     Esther Haugaard, Fouzia Awala 

 

Referent:  Lars Thorndal 

 

1. Velkomst ved formanden. 
 
Formanden bød velkommen 
 
Tak til de frivillige som var til pandekagedag d. 27.2.2017 

 
2.  Valg af ordstyrer.  

 
Bent blev valgt 

 
3. Godkendelse af dagsorden. 

 
Dagsorden godkendt 
 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 

      7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.  

 

    Revisor har afhentet vores regnskab til revision.  

Vi er gået ud af året med en del midler, hvilket skal ses i sammenhæng med 

at der hensat et større beløb til regninger som ikke nåede at blive betalt i 

2016. Disse midler vil i det reviderede regnskab for 2016 stå opført som 

skyldige udgifter.   

1. 28.000 kr. til projektor i kortstuen. (Regningen blev først modtaget i 2017)  
2. 35.000 til udgivelse af Den Sociale Vejviser.  

 
Referat godkendt 
 

5. Forretningsudvalgets seneste referat.  
 
Referatet taget til efterretning 
 

6. Til opfølgning.  



 
 
Punkterne blev gennemgået.  
 

7. Nyt fra kassereren.  

  

7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.  

 

Ansættelse af en ny fleks-medarbejder blev debatteret. Det blev foreslået at vi 

allerede nu begynder at søge en ny medarbejder så der er en ny medarbejder 

ansat når vore virksomhedspraktikanter stopper om 8-10 uger. Sagen bliver 

sat på opfølgningslisten og FU skal tage opgaven op.  

 

Konto nr. 12 dækker gaver, julefrokost m.m. 

 

Konto nr. 2 dækker projektor til kortstuen 

 

7.2. Budgetudkast.  

 

Kontonumre er sat på så bogføring bliver nemmere.  

 

Løn til koordinator forventes at blive korrigeret når ny kontrakt er 

underskrevet.  

 

Løn til fleks-medarbejder vil forventeligt kunne dækkes af det afsatte beløb da 

ansættelsen ikke vil være for hele året.  

 

Revisorudgifter er sat op med 2.000 kr.  

 

Bestyrelsen Vi skal være forberedt på spørgsmål vedr. administration og 

kontorartikler.  

 

Kasseren tilretter med de faldne bemærkninger.  
 
FRIG ansøgningen skal tilsendes FU inden den bliver indsendt til 

Socialministeriet. Vores budget vedr. statens bevilling skal være primært 

målrettet udgifter i forbindelse med foreningsaktiviteter.  

 

 
8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.  

 
Formand: 
 
Formanden har tilmeldt sig FriSe´s årsmøde og deltager med koordinator 



 
 
Formanden har afholdt en MUS (medarbejder-udviklings-samtale) med koordinator.  
 
Koordinator: 
 
Virksomhedspraktikanterne fungerer godt og er i gang med den opgave  
 
Bestyrelsen: 
 
Vi skal have indskrevet RFC´s alkohol-politik i vores ordensreglement.  
Alkohol-politiken blev debatteret.  
Hvis alkoholpolitiken skal revurderes skal det på dagsordenen som et forslag.  
 
 
 
 8.1. Målsætning og strategi 2017-2018.  
 

Ulla vil forespørge Servicebusudvalget om tilladelse til at lægge RFC foldere i 
bussen.  
 
Næste strategimøde afholdes d. 14.3.2017, kl. 14 – ??  
 
Afbud fra Janne.  
 
FU rykkes frem til kl. 12.00  

 
 8.2. Projekt ”Kvindecafe” i RFC. Orientering 
 

Der kommer endnu ikke mange til kvindecafe, men vi oplever dog at der 
kommer 1-2 nye ansigter hver gang som er nysgerrige efter tilbuddet.  

 
Zahra (tovholder) ønsker at bruge pejsestuen som cafe-lokale fremadrettet 
således at kvinder med små børn har optimale forhold. AOF har pejsestuen 
fast i tidsrummet for nuværende. Pejsestuen vil blive booket til kvindecafe når 
AOF sæsonen er afsluttet.  

 
 
8.3. Alarmsystemet. Orientering  

 

Vagtværnet har slukket for alarmen da de mener at døren mellem 

indgangspartiet og cafeen skal være aflåst, for at imødegå fejlalarmer. FU 

indstiller at vi for nuværende ikke får sat alarmen til igen da alle værdier er i 

lokaler der er aflåst.  

Vi skal være opmærksom på om forsikringen dækker ved indbrud når alarmen 

ikke er sat til.  

FU vil behandle sagen på førstkommende møde.  

 



 
 

 

 

8.4. Samarbejdsmøde med Rødovre Kommune i maj eller juni?  

 

Britt Jensen kan ikke deltage ved et eneste af vore planlagte møder i 2017. 

Hun blev tilsendt et årshjul forud for vort sidste møde hvor mødedatoen d. 

27.6.2016 var på. Dette var det eneste møde hun havde mulighed for at 

deltage i, men efterfølgende har bestyrelsen valgt ikke at afholde det møde. 

Derfor foreslår formanden at vi planlægger et samarbejdsmøde med Rødovre 

Kommune i maj eller juni.  

Koordinator kontakter Britt med et oplæg om et møde i maj måned hvor vi har 

samarbejdsaftalen og RFC målsætning og strategi på dagsordenen, m.m.  

 

 
9. Kommende arrangementer. 

9.1. Generalforsamling d. 27. april 2017 

 

Generalforsamlingen skal indkaldes senest d. 22. marts i Rødovre LokalNyt. 

Der skal udarbejdes en beretning. En dirigent skal findes. Festsalen skal 

bookes. Dagsorden, valg osv. skal udarbejdes.  

 

Forslag til dirigent. Jan Howy Rasmussen, skoleleder af RKA.  

Alternativt forslag: Thomas ??, Souschef RKA  

 

9.2. Jubilæum d. 20.5.2017. Arbejdsudvalg 

 

Yvette, Anni, Bent, Ulla,  

Koordinator indkalder udvalget.  

  

10.  Eventuelt.  
 
Intet  


