
 
 

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 13. januar 2014 kl. 17.30  
 
Deltagere:  Yvette Larsen, Janne Egelund Andersen, Yvonne Jørgensen,  

Kirsten Falster.  
 
Afbud:  Bent Jensen, Haawa Abshir, Esther Haugaard, Gert Tillebæk, Birthe 

Munthe, Ulla Spangtoft, Fouzia Awala. 
 
Referent:  Lars Thorndal 
 

 
 

1.  Velkomst ved formanden. 
 
Formanden bød velkommen.  
 

2.  Valg af ordstyrer.  
 
Yvonne blev valgt 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 

Dagsorden godkendt 
 

 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
Referat godkendt.  

 
5. Til opfølgning 

 
 

6. Sidste nyt fra formanden og koordinator. 
 
Formanden: 
Formanden har ligget syg så hun har ikke været så aktiv i perioden siden seneste 
bestyrelsesmøde.  
Formanden har deltaget i  fremtidsværksted og var positiv omkring tankerne for 
fremtiden.  
 
Koordinator: 
 
Lokaler: 
En gammel vandskade i pejsestuen er blevet udbedret.  
 
Møder: 



 
Susanne Mikkelsen. Susanne mener ikke det er muligt at afholde en konference 
inden d. 1. april. Hun foreslår Maj-Juni, eller en gang efter sommerferien. Susanne 
mener heller ikke det er et problem at få tilladelse dertil fra Kommunen. Ønsket om 
at skyde konferencen til senere på året blev vedtaget.  
 
Fundraising: 
 
- RFC har modtaget et tilsagn fra Rødovre Kommune om § 18 tilskud på 20.000 

kr. til supervision af selvhjælpsgruppernes igangsættere.  
- FriSe oplyser at Frivilligcentre kan forvente 350.000 kr. i tilskud til 

grundfinanciering fra FRIG midlerne i 2014. 
- Socialministeriet har meddelt at vi kan forvente på vores PUF ansøgninger 

(Selvhjælpskoordinator og Frivilligformidling) i løbet af januar måned.  
 

Økonomi: 

- For de resterende midler på selvhjælpskontoen i 2013 blev der indkøbt ny 
computer, skærm og software til selvhjælpskoordinatoren. Derudover blev der 
bestilt nye foldere til PR for selvhjælpsgrupper.  

 

Afholdte møder: 

- Lars besøg på Lolland Frivilligcenter blev udskudt til januar på grund af sygdom.  
- Lars og Gitte har været til samarbejdsmøde med Sundhedscenteret. 
 

Planlagte møder: 

- 15. januar. Besøg i foreningshuset på Højnæsvej 
- 20. januar. Besøg på Lolland Frivilligcenter. 
- 24. januar. Deltagelse i ledernetværksmøde 
- 27. januar. Opfølgningsmøde med Jobcenteret vedr. Thomas. 
 

Kursus: 

- Lars har tilmeldt sig et lederkursus i 5 moduler i Kristelig Fagforeningsregi. Dette 
kursus gennemføres i fritiden. 

- Lars skal til Odense d. 30. januar i forbindelse lederkursus. Det er det 4 af i alt 5 
moduler.  

 
7. Visioner og ønsker. 

 
Koordinator fremlagde fremtidsværkstedets tanker i kort form. Fremlæggelse vil ske 
ved næste bestyrelsesmøde. Janne opfordrede Koordinator til at kontakte 
jobcenteret vedr. ønske om en seniorjobber.   
 



 
 

8. Nyt fra kassereren.  
 
8.1. Budget og regnskab.  
8.2. Status af økonomien 
 
Dette punkt blev ikke behandlet grundet kasserens fravær.  
 

9. Forretningsudvalgets seneste referat.  
 
FU har debatteret AOF´s benyttelse af RFC´s lokaler. Bestyrelsen debatterede kort 
punktet og blev enige om at AOF skal kontaktes af koordinator.  
 

10.  Mødedatoer for bestyrelsen i 2014.  
 
FU indstiller til bestyrelsen at bestyrelsesmøder afholdes d. 3. tirsdag i måneden i 
2014. kl. 17.30 Dette blev vedtaget. Undtaget er d. 10. april  
Det blev besluttet at Socialudvalgsformanden skal inviteres til et møde med 
bestyrelsen d. 27.2. kl. 17.00. Lars inviterer. Årshjul 2014 skal ajourføres og 
udsendes til bestyrelsen.  
 
 

11. Grundfinanciering. Se bilag 1 
 
Bilaget blev debatteret.  
 

12.  Generalforsamling. 
 
- Vedtægtsændringer. Forskellige muligheder blev drøftet. FU bedes opsætte et 

par modeller til næste bestyrelsesmøde. Valgliste skal  medbringes ved næste 
bestyrelsesmøde. Bestyrelsessammensætning skal være et punkt ved mødet 
med Britt.  

- Dirigent. Dette blev ikke drøftet, idet der ingen navne blev nævnt.  
 

13. Eventuelt. 
 
Der var intet under eventuelt.  

 

 
 

Næste møde er tirsdag d. 18.2.2014, kl. 17.30 
 

Med venlig hilsen 

På formandens vegne 

Lars Thorndal 


