
 
 

Referat for bestyrelsesmøde Mandag d. 19.8.2013 kl. 17.30 
 
Deltagere: Bent Jensen , Haawa Abshir, Esther Haugaard, Fouzia Awala, Birthe, 
Yvette Larsen, Janne Egelund Andersen, Ulla Spangtoft, Birthe Munthe 
 
Afbud: Gert Tillebæk, Yvonne Jørgensen, Kirsten Falster 
 
Referent: Lars Thorndal 

 
 

1.  Velkomst ved formanden. 
Formanden bød velkommen.  
Det blev besluttet at bestyrelsesmødet for eftertiden begynder med spisning.  
 
 

2.  Valg af ordstyrer.  
Bent blev valgt som ordstyrer. 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden blev godkendt.  

 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet blev godkendt.  

 
5. Til opfølgning 
 

 

6. Sidste nyt fra formanden og koordinator. 
 
Formand 
Der er blevet gjort hovedrent i ferien. Hjemmeplejen respekterede ikke 
anmodningen om ikke at betræde gulve i pejsestuen og kortstuen. Lars tager en 
snak med lederen af hjemmeplejen. 
Der er blevet sponseret en bænk, blomster.  
Pejsestuen er blevet anmodet om at få en låsecylinder i. Dette er sket.  
More than coffee skal på tur næste mandag d. 26/8.  
Da vi ikke har penge til alle vore ønsker er det blevet besluttet i første omgang at 
opsætte lameller i pejsestuen, kortstuen og kontorer.  
 
Der er blevet foretaget en ændring af møblement i cafeen og pejsestuen.  
Der er blevet indkøbt spil til pejsestuen.  
Der er blevet indkøbt lysestager til bordene i cafe og pejsestue, samt kortstue.  
Reol er blevet malet til pejsestuen. 
Der er opsat hylder m.m. i køkkenet.  
Der er et ønske om kasser til service i køkkenet som bruges sjældent.  



 
Formanden har mødt en ansat fra Roskilde Produktionsskole som efterfølgende har 
givet tilsagn om donation af 6 stationære computere + skærme til brug i forbindelse 
med IT-undervisning.  
Janne Egelund: RFC skal tage kontakt til ældremobiliseringen vedr. oprettelse af IT-
undervisning, hvorved vi kan få del i puljen som bestyres af Janne Egelund. Janne 
vil sende koordinator oplysninger vedr. kontakt til nøglepersoner i 
ældremobiliseringen.  
Vi kan evt. bruge computerne fra Roskilde produktionsskole til brug i forbindelse 
med lektiecafe.  
Formanden vil gerne henstille til at foreningerne, at hvis noget går i stykker, de i så 
fald henvender sig til koordinator.  
 
Efter aftale med kasserer er det aftalt at indkøb af nye borde til cafeen skal 
udskydes til næste år.  
 
Gardiner i kortstuen er fjernet. Disse vil blive syet om og opsat i vinduerne ud mod 
cafeen.  
 
Formanden blev rost for det store arbejde formanden har ydet i sommerferien.  
 
Koordinator:  
 
- Ansøgning til Socialministeriet vedr. grundfinanciering er afleveret. Dog gav det 

en lang række af problemer idet ansøgningsformularen var behæftet med en 
række af ”børnesygdomme”.  

- Der har været afholdt et møde med lederen af jobcenteret, Jakob Duvaa. 
Derudover er der planlagt møder med leder af Sundhedscenteret Hanne 
Zangenberg. 

- Et besøg på Lolland friviligcenter er blevet udsat da Tina Messaoudi er 
sygemeldt i 3-4 uger.  

- IT-undervisning. Vi er blevet kontaktet af Jan Hylleborg fra seniorrådet som har 
foranstaltet kontakt til lederen af ældreområdet i Rødovre Kommune Allan 
Pedersen. Allan Pedersen har kontaktet Janne Egelund med henblik på 
etablering af IT-undervisningstilbud i RFC under ældremobiliseringen. Vi er 
glade for tilsagnet fra Roskilde produktionsskole, men vil foretrække at få en 
aftale med Rødovre kommune om udstyr idet bærbare computere har en lang 
række af fordele.  

- Opsigelse vedr. serviceaftale med Ricoh Danmark (vedr. printer) er afsendt.  
 
 

- Der er isat låsecylinder på pejsestuen, således at RFC har mulighed for at 
aflåse lokalet. 

- Gulvet i kortstuen er blevet slebet og nylakeret. Gulvet i Pejsestuen afventer 
voks-behandling.  

 
 



 
7. Visioner og ønsker. 

Formanden ønsker at alle foreninger afleverer en kopi af foreningens vedtægter. 
Faktisk er det et krav at foreningen, ved brug af RFC´s lokaler skal have afleveret 
vedtægter. Derudover bør det være et krav af nøgleansvarlig skal være til stede ved 
foreningens arrangementer.  

 
8. Ny tilforordnet til Folkeoplysningsudvalget.  

Folkeoplysningsudvalget har råderet over folkeoplysningsmidler og har ansvar for 
diverse kulturelle tiltag. Folkeoplysningsudvalget er en kulturel pendant til §18 
midler. Det tilrådes at det ikke er koordinator men én repræsentant for RFC´s 
bestyrelse som får sæde i udvalget. Bent blev valgt som tilforordnet fra RFC.  
Koordinator skal kontakte kulturchefen i RK, Henning Elmelund og oplyse om 
valget.  
 
 

9. Nyt fra kassereren.  
9.1. Budget og regnskab  
§18 midler har vi i alt modtaget 60.000 kr. 20.000 til konference, 20.000 til frivillig 
fredag, 20.000 til selvhjælp. Der skal afleveres regnskab senest 1. april 2014.  
 
Selvhjælp kan nu betale sine udgifter uden hjælp fra RFC´s konto.  
 
Selvhjælp blev opfordret til at samkøre med headspace.  
 
Vedr. Revision dækker de 13.000 to revisioner.  
 
9.2. Status af økonomien 

 
           Udgifter til administration bliver højere end forventet. Udgifter til Frise bliver højere   
           end forventet grundet kursusudgifter.  

 
           Kontorartikler lægges sammen med administrationsudgifter.  

 
           Det forventes at slutresultatet ligger indenfor det samlede budget.  

 

10. Frivillig fredag d. 27.9. 
10.1. Status fra arbejdsgruppen 

 
           Den store festsal: 
           Bordopsætning kl. 12, foreninger kan begynde opsætning kl. 13  

 
            Vi har fået tilladelse til at bruge indgangen med fuglebure også.  
            Stolegymnastikken i pejsestuen evt. kl. 14.00-14.15.  
            Jan Hylleborg har kontakt til en mavedanserforening som evt. vil komme og  
            optræde.  
            Der skal være et rum til besigtigelse og afprøvning af kørestole, løfteudstyr m.v.  
            Der er forsøgt kontakt til høreforeningen med henblik på demonstration af døves  



 
            udfordringer.  Knud skal kontaktes af koordinator. 
            Blindesamfundet arbejder på en mulighed for demonstration af blindes  
            udfordringer.  
            Det vides endnu ikke om Bolchemanden deltager i år.  
            Vridsløselille mandskor kommer og giver koncert kl. 15.30-16.30. Der bliver  
            mulighed for en kort dialog med fangerne. Det kan evt. overvejes at splitte  
            optræden op i 2-3 x 15 minutter.  
           Jan Hylleborg kommer og filmer på dagen.  
           Kaffe bliver gratis for alle. Der bliver mulighed for at give en mønt i forbindelse  
           dermed hvis man har lyst til at give til RFC´s arbejde.  
           Bageren på Fortvej overvejer at sponsere kager. Formanden skal bede om en god 
           pris på forskellige kager.  
           Koordinator kan evt. kontakte store supermarkeder vedr. sponsorgaver. 
           Der bestilles ikke T-shirts, men vi bruger navneskilte med logo til bestyrelse,  
           frivillige hjælpere samt medarbejdere.  

 
           Britt Jensen har givet tilsagn om at komme for at åbne dagen.  
           Blomster skal indkøbes til Britt Jensen. 

 
           Der skal indsættes annoncer samt evt. skrives en artikel som koordinator skal  
           skrive til Rødovre Lokalnyt. 
           Koordinator skal kontakte Andre Bentsen fra Rødovre Lokalnyt  til en artikel forud   
           for Frivillig Fredag.  
           Diabetesforeningen er blevet kontaktet med hensyn til at komme og dele materiale  
           vedr. diabetes. 
           Lænken (alkohol-behandling) er forsøgt kontaktet.  

 
           Udvalget ønsker at koordinator tager ansvar for uddelegering af praktiske opgaver.  

 
           Arbejdsgruppen mødes igen og giver referat til bestyrelsen.  

 
           Hele bestyrelsen opfordres til at hjælpe til på dagen.  

 
10.2. Status vedr. tilmeldinger 
Pt. 11 tilmeldte foreninger.  

 
 
 
 

 

11. Forretningsudvalgets seneste referat.  
 
Koordinator skal hurtigst muligt kontakte Codan vedr. arbejdsskadeforsikring.  
 

 

12. Eventuelt. 
 



 
Der blev forespurgt om der var printer med i ældremobiliseringens IT-koncept. Dette 
svarede Janne Egelund bekræftende på.  
 
Koordinator skal forelægge en anmodning om tilladelse til indkøb af system til 
vedligehold m.v. af hjemmesiden til FU.   
 
Janne Egelund melder afbud til næste bestyrelsesmøde. 
Ulla Spangtoft melder afbud til Frivillig Fredag.  
Janne Egelund melder afbud til Frivillig Fredag.  

 
 

Næste møde er mandag d. 30. september kl. 17.30 
 
Med venlig hilsen 

På formandens vegne 

Lars Thorndal 

 


