
 
 
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 27. februar 2014 kl. 17.30  
 
Deltagere:  Janne Egelund Andersen, Esther Haugaard, Birthe Munthe, 

Yvette Larsen 
 
Afbud:                               Bent Jensen, Ulla Spangtoft, Yvonne Jørgensen, Kirsten 

                                       Falster, Gert Tillebæk.   

Fraværende:  Fouzia Awala, Haawa Abshir 
 
Gæst:  Britt Jensen 
 
Referent:   Lars Thorndal 

 
 
 
1. Bestyrelsessammensætning.  
 
Bestyrelsen foreslår ved generalforsamlingen d. 23 april at vedtægterne ændres således at  
 
En fra hvert område skal, som udgangspunkt, være repræsenteret i bestyrelsen (syge-handicap, Ældre, 

Integration og Børne-Familie) og resten kan vælges uden hensyntagen til tilhørsforhold.  

 
Baggrunden er at det derved bliver nemmere at finde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer som 
bliver valgt ind primært på grund af personligt engagement.  
 
Et sådant forslag skal fremlægges for social og sundhedsudvalget inden generalforsamlingen.  Det 
er vigtigt at hvert område bliver repræsenteret i bestyrelsen. Man kunne vælge at tage 
formuleringen ”som udgangspunkt” ud af teksten så man sikrer sig at hvert af de fire områder 
med sikkerhed er repræsenteret. Dette blev besluttet.  
 
Proceduren for afholdelse af valg skal udarbejdes.  
 
Udviklingen på seneste generalforsamling blev debatteret.  
 
2. Muligheder for indlæg i forbindelse med kommunens netværksaftener.  
 
Baggrunden er et ønske fra bestyrelsen om at promovere Rødovre Frivilligcenters tilbud til de 
frivillige sociale foreninger og derved at øge medlemstilgangen.   
 
Formålet med netværksaftener er at det er Social og sundhedsudvalget som er aktør og at 
udvalget har mulighed for en dialog med foreningerne. En ”reklame-spot” af nogle minutters 
varighed kan godt komme på tale.  
 
 



 
 
Adgang til frivilligcenteret blev debatteret. Der blev rejst forslag om reklamer i busserne. Også 
opsætning af skilte i nærområdet blev debatteret.  
 
3. Rødovre Frivilligcenters tanker for fremtiden. 
 
Status. 
I det forløbne år har vi fået; 
 

- Administrationen er sat i system 

Omkostnings- og Økonomistyring er blevet væsentligt forbedret 

- Arbejdsmiljø og brugermiljø i RFC er blevet væsentligt forbedret 

 Derudover har vi igangsat 2 nye projekter.  
1. Onsdagscafe med tilbud til førtidspensionister, arbejdssøgende, efterlønsmodtagere m.fl 
2. Datastue med undervisningstilbud til ældre medborgere. 
 
 
Udsendelse af nyhedsbrev er ikke sket hvilket vi dybt beklager. Vi har besluttet at udsende vore 
nyhedsbreve fremadrettet i digitalt form 4 gange årligt og det første vil blive udsendt med 
udgangen af marts måned.  
 
Tanker for fremtiden:  
 
Rødovre Frivilligcenter har pt. 22 medlemsforeninger og der findes ca. 120 frivillige sociale 
foreninger i kommunen. Vores ønske er at så mange af disse foreninger som overhovedet muligt 
bliver bekendt med vore tilbud og muligheder for hjælp og støtte og bliver medlemmer af Rødovre 
Frivilligcenter således at vi i langt større udstrækning end i dag vil blive brugt til koordinering af 
foreningernes menneskelige ressourcer, kursustilbud, konsulentbistand m.v. Derfor er planen at vi 
vil gøre en ekstraordinær indsats for at komme i kontakt med foreningerne i det kommende år.  
 
Derudover ønsker vi at opstarte et par nye projekter i Rødovre Frivilligcenter. Vi ønsker at opstarte 
krisegrupper som et supplement til vore selvhjælpsgrupper. Vores selvhjælpskoordinator Gitte er 
sammen med en kompetent og ressourcestærk frivillig allerede i gang med udvikling af dette 
projekt. Tanken er at vi i samarbejde med jobcenter, socialforvaltning og sundhedscenter m.fl. skal 
komme i kontakt med brugere af krisegrupperne og vi har allerede fået de første henvendelser fra 
børne-familieafdelingen, sundhedscenteret og rehabiliteringscenteret som er interesseret i 
projektet. Samtidig har Gitte fået flere personlige henvendelser fra borgere som er interesseret i 
et sådant tilbud.  
Derudover har vi tanker om at opstarte tilbud om grupper målrettet hhv. enlige unge mødre og 
enlige fædre som hver især står med en række særlige problemstillinger. Unge mødre bliver socialt 
marginaliseret og har brug for støtte til at komme videre med uddannelse. Enlige fædre står meget 
alene med en lang række af udfordringer, ikke mindst med hensyn til hvilke rettigheder og 
muligheder de reelt har som enlige fædre.  
 



 
 
Sidst men ikke mindst har vi fået den tanke at opstarte et tilbud om aftensmad for både familier 
og andre som har behov derfor. Tanken er at hjælpe familier til en friaften hvor man kan komme 
og spise til billige penge, suppleret med muligheden for introduktion af div. temaer, leg, 
underholdning etc. Samtidig er håbet at forskellige foreninger vil tilbyde at lave maden og derved 
få mulighed for at promovere deres forening for de fremmødte.  
 
Det blev pointeret at udsendelse af nyhedsbrev skal have første prioritet og at det derudover er 
vigtigt at vi får igangsat nogle af vore andre projektplaner snarest muligt. I den forbindelse gjorde 
Janne opmærksom på at man kunne finde inspiration ved at læse referat fra 
Kommunalbestyrelsens seneste møder.  
 
4. Rødovre Kommunes nye frivillighedspolitik 
 
En del foreninger er blevet interviewet og flere vil blive interviewet hvorefter dette materiale vil 
blive skrevet sammen. Det blev foreslået at vores bestyrelse skal bruge et bestyrelsesmøde til at 
gennemgå og debattere de tanker og behov som vil blive synliggjort.  
 
5. Rødovre Kommunes forventninger til Rødovre Frivilligcenter fremadrettet.  
 
At vi fremadrettet har fokus på at gennemføre arrangementer og søsat nogle af vore projekter 
inden generalforsamling.  
 
Janne nævnte at Rødovre Kommune har kontakt til en underviser som kan tilbyde et 
undervisningsforløb i 3 moduler vedr. foreningernes kompetenceudvikling. Dette tilbud vil 
Rødovre frivilligcenter gerne stå som arrangør af.  
  
6. Eventuelt  
 

Britt er glad for at vi kan mødes men er ked af frafald. Britt vil gerne have fastlagt møder med 

bestyrelsen jævnligt så udviklingen i det frivillige kan debatteres.  Et møde hvert kvartal blev 

besluttet. Britt deltager på bestyrelsesmøde d. 20. maj, d. 19. august og d. 16. december.  

Næste bestyrelsesmøde er Torsdag d. 10. april kl. 17.30 

 

 

 

 


