
Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 28.3.2017, kl. 17.00 
 
Tilstede: Johnny Hundt, Bent Jensen, Jens Dalsgaard, Yvette Larsen, Janne Egelund  

Andersen, Anni Hørringsen, Kirsten Torp, Esther Haugaard, Fouzia Awala 
 
Afbud:  Ulla Spangtoft 
 
Referent:  Lars Thorndal 

 

1. Velkomst ved formanden. 
 
Formanden bød velkommen.  

 
2.  Valg af ordstyrer.  

 
Bent blev valgt 

 
3. Godkendelse af dagsorden. 

 
Punkt vedr. Rødovredagen blev sat på som punkt 9.4  
 
Dagsorden godkendt 
 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
Referat godkendt 
 

5. Forretningsudvalgets seneste referat.  
 
Referatet er taget til efterretning.  

  

5.1. Ordensreglement. Orientering.  
 
Ordensreglementet taget til efterretning 

 

6. Til opfølgning.  
 
Listen blev gennemgået 

 
7.   Nyt fra kassereren.  

  

7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.  

 

Regnskabet godkendt.  

 

7.2. Revideret budgetudkast.  



 

Budget godkendt.  

 
     8.   Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.  

 Formand: 

 Intet udover hvad der er på dagsordenen.  

 Koordinator: 

Ansøgning til Socialministeriet vedr. grundfinanciering er afsendt og modtaget 

rettidigt.  

På Torsdag skal koordinator holde et 45 minutters foredrag for en gruppe 

inviterede forskere fra Birmingham University. I må gerne ønske mig held og 

lykke. 

Alban og Alexander stopper deres virksomhedspraktik d. 7. april. I må gerne 

komme og sige tak for denne gang. 

 Bestyrelse:  

 Intet.  

 8.1. Orientering om FriSe´s årsmøde og generalforsamling.  

Formanden fortalte at det var spændende at møde mennesker fra andre 

frivilligcentre. Der var flere oplæg fra fondsmedlemmer som fortalte om deres 

fond og muligheder vedr. ansøgninger til deres fond. Fonde er meget 

interesseret i projekter som kan skaleres.  

 

Der blev afholdt en generalforsamling hvor en ny bestyrelse blev valgt. 

Kontingent til FriSe blev løftet således at RFC næste år skal betale 5000 kr. i 

årligt kontingent.  

Der er blevet udviklet et nyt produkt under www.frivilligjob.dk hvor kommuner 

kan linke direkte til www.frivilligjob.dk  

Dette kræver et abonnement. 

 

8.2. Ny fleksjob-medarbejder. Orientering.  

 

Der er pt. kommet 18 ansøgninger fra ansøgere der er visiteret til et fleksjob. 

Derudover er der kommet en stribe ansøgere som ikke er visiteret til fleksjob. 

Jobannoncen er blevet ændret så kriterierne er tydeligere.  

 

FU agerer ansættelsesudvalg.  

 

http://www.frivilligjob.dk/
http://www.frivilligjob.dk/


8.3. Samarbejdsmøde med Rødovre Kommune i maj? 

 

Britt Jensen foreslår et samarbejdsmøde enten d. 16 eller d. 18. maj. 

 

Bestyrelsen besluttede at invitere Britt Jensen d. 16. maj, kl. 17.00 til spisning.  

Fokus på målsætning og strategi.  

 

8.4. Ansøgning fra Diabetesforeningen om optagelse som medlem i RFC.   

 

Dette blev vedtaget.  

 

8.5. Kontraktudkast Frivilligkoordinator.  

 

Formanden gennemgik kontraktudkastet.  

Koordinator fik lov til at komme med en kort kommentar.  

 

 Kontraktudkastet blev vedtaget.  

 

9.   Kommende arrangementer. 

9.1. Generalforsamling d. 27. april 2017 

 

Jørgen Dam har sagt ja til at fungere som dirigent.  

 

Allan Seiersen kommer og fremlægger regnskabet og genopstiller som 

revisor.   

 

       9.1.1. Bestyrelsens beretning.  

 

Der bliver også lavet et powerpoint med fotos.  

 

Bestyrelsen er velkommen til at kontakte formanden hvis de har noget 

yderligere som de ønsker skal fremføres ifm. beretningen.  

 

       9.1.2. Dagsorden. Orientering.  

 

Medlemsforeningerne skal have udsendt en mail med revideret dagsorden 

med de personer der på forhånd stiller op og med budget og regnskab.  

 

Janne vil gerne fungere som referent.  

 

9.2. Jubilæum d. 20.5.2017.  

 



Udvalget bliver indkaldt snarest.  

 

Der var stemning for at få noget underholdning på dagen.  

Kan udvalget finde et trækplaster vil det være godt.  

 

       9.2.1. Økonomisk ramme 

 

       15.000 kr. blev vedtaget.  

 

9.3. Samarbejde med udsatterådet om ensomhedsdag.  

 

Koordinator kontakter udsatterådet med henblik på yderligere information og 

en invitation til samarbejde. Udsatterådet er derudover velkomne til at besøge 

RFC.  

 

9.4 Rødovredagen 

 

Der er blevet afholdt en workshop vedr. Rødovredagen lørdag d. 9. sept., kl. 

14 – 17.  

 

Temaet er rødt!  

 

Hvordan vil vi medvirke? Måske ved at lave et samarbejde med kultur og 

fritiddsforeningerne med henblik på at give nytilflyttere et overblik og et mere 

samlende tilbud.  

 

Punktet sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.  

 

Tilmelding senest d. 15. maj.  

 

    10.   Eventuelt.  

 

Anni skal tilmeldes forårskonferencen.  

Der er blevet sponseret to kurve til Café Kig-inds udflugt  til Orø.  

Jens har modtaget en invitation på vegne af lungeforeningen ifm. 

foreningsdagen. Det blev aftalt at Jens sender invitationen til koordinator så 

FU kan debattere om vi ønsker at deltage.  

 

Næste møde tirsdag d. 25.4.2017, kl. 17.00 


