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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 30.5.2017, kl. 16.30 
 
Tilstede:  Ulla Spangtoft, Kirsten Torp, Yvette Larsen, Anni Hørringsen, Jens Dalsgaard, 

Esther Haugaard, Johnny Hundt 
 
Afbud: Bent Jensen, Janne E. Andersen, Fouzia Awala 
 
Referent:  Lars Thorndal 

1. Velkomst ved formanden.  
 
Formanden bød velkommen.  

2.  Valg af ordstyrer.  
 
Ulla blev valgt 

 
3. Godkendelse af dagsorden. 

 
Dagsorden godkendt 
 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
Referat fra mødet d. 25.4 
 
Referatet godkendt 
 
Referat fra mødet d. 16.5 
 
Referatet godkendt 
 

5. Forretningsudvalgets seneste referat.  
 
Vedr. pkt. 6.5 For eftertiden skal antal timer noteres i FU referatet 
 
Referatet taget til efterretning 

  

6. Til opfølgning.  
 
Punkterne blev drøftet.  

 
7.   Nyt fra kassereren.  

  
7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.  
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Vi har modtaget anden rate fra Rødovre Kommune 
 
Vi har endnu ikke modtaget penge fra Socialministeriet.  
Udbetalingsanmodning er indsendt.  
 
Regnskabet taget til efterretning 
 

     8.   Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.  

Formand:  

Formanden takkede bestyrelsen for indsatsen ifm. Jubilæet. Det var en rigtig god dag med 
fuldt hus.  

Vi fik nogle gaver og formanden sørger for at alle får en tak for gaven.  

Yvettes barnebarn Clara fik som tak for sin indsats bluse med RFC logo.  

Koordinator: 

Den Sociale Vejviser 
 
Udkast til forside blev præsenteret 
 
Det er Åki Martinsson som har ophavsretten til designet. Vi skal bede om lov til 
anvendelse af dette.  
 
Vi har modtaget to tilbud ifm. trykning. 
 
550 eksemplarer i sort/hvid til 30.706,25 kr. 
Hver 100 eksemplarer ekstra koster 2.493,75 kr.  

 
550 eksemplarer med farver til 41.231,25 kr. 
Hver 100 eksemplarer ekstra koster 2.600,00 kr.  

 
Den Sociale Vejviser tidligst kan være klar til udsendelse i begyndelsen af august. Derfor 
foreslår koordinator at vi ændrer titlen til enten 2017 – 2019, eller til 2018 – 2019.  
 
Vi bestiller DSV uden farver i 750 eksemplarer.  
 
Titlen ændres til 2017 – 2019 
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Koordinator skal i samråd med FU lave en overordnet plan for hvor mange og hvem der 
skal have udleveret et eksemplar.  

Bestyrelse:  

Koordinator fik ros for forårskonferencens udbud af flyers m.m.  

8.1. Forslag om ny mødestruktur.  
 
Formandens oplæg blev drøftet i en god og konstruktiv debat hvor både 
fordele og ulemper blev debatteret.  
 
Konklusion: Bestyrelsen tager emnet op igen ved førstkommende møde i 
august.  
 
 
8.2. Ny samarbejdsaftale mellem RFC og RK.  
 
Bestyrelsen besluttede i enighed at vi gerne vil underskrive aftalen i den 
foreliggende form.  
 
8.3. Ny fleksjob-medarbejder. Orientering.  
 
Vi er meget glade for Mette T. Christensen 
 
8.4. Senioruniversitetet – Aktive seniorer ansøger om medlemskab af RFC 
 
Dette blev godkendt.  
 
8.5. Fællesmøde med FriSe´s bestyrelse.  
 
Vi sender en positiv tilbagemelding. Vi forventer på nuværende tidspunkt 4-5 
deltagere.  
 
 

9.   Kommende arrangementer. 

9.1. Rødovredagen d. d. 9. september. Orientering. 
 
Bestyrelsen besluttede at vi gerne vil stå for arrangementet kagekonkurrence. 
Anni og Lars er i udvalget. 
.  
9.2. Store cykeldag d. 11. juni 
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Frivillige:  
Anni Hørringsen, Fouzia Awala, Kirsten Torp, Jan og Yvette Larsen, Bent og 
Lone Jensen, Esther Haugaard, Johnny Hundt 
 
De frivillige mødes kl. 9.00, hvor vi begynder med en let morgenmad.  

 
9.3. Frivillig fredag d. 29. september 
 
Arbejdsgruppe skal nedsættes:  
 
Anni, Kirsten, Ulla, Johnny, Lars 
 
Denne gruppe skal mødes snarest.  
 
 

    10.   Eventuelt.  
 
     Rødovre Kommune inviterer til borgermøde om demens. Bilag Orientering 

Det blev foreslået at vi arbejder på at få etableret en foldevæg mellem cafeen 
og kortstuen.  
Bestyrelsen beder FU arbejde videre med ideen.  

 

 

Næste møde tirsdag d. 29.8.2017, kl. 17.00 

 
 

 
 
 

 

 


