
 
 
Referat for bestyrelsesmøde 27.5.2013 kl. 17.30 
 
Tilstede:  Yvette Larsen, Janne Egelund Andersen, Ulla Spangtoft,  

Haawa Abshir, Bent Jensen, Birthe Munthe,  
 
Afbud:   Kirsten Falster, Esther Hauggaard, Yvonne Jørgensen,  

Gert Tillebæk, Fouzia Awala,  
 
Referent:   Lars Thorndal 
 
 

1.  Velkomst ved formanden. 
Formanden bød velkommen 
 

2.  Valg af ordstyrer.  
Birthe Munthe blev valgt som ordstyrer.  

 
3. Godkendelse af dagsorden. 

 
Punktet til opfølgning manglede. Statusrapport blev nævnt. Punktet statusrapport 
indgår i sidste nyt fra koordinator  
 
Dagsorden blev herefter godkendt. 

 
4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
Referatet blev godkendt. 

 
5. Til opfølgning 

 
6. Sidste nyt fra formanden og koordinator. 

 
Formand:  
 
Ved sidste møde i bestyrelsen bad Gert mig gøre rede for mine visioner for 
foreningen. På det tidspunkt var jeg ikke forberedt, men nu vil jeg gerne fortælle 
kort om mine tanker for fremtiden. Jeg har pt. følgende håb/visioner for Rødovre 
Frivilligcenter. 
 
Formandens håb er:  
 
- At vi kan fastholde vores nuværende koordinator i stillingen i adskillige år frem. 
- At interne konflikter i bestyrelsen kan afløses af en vilje til samarbejde til 

foreningens bedste.  
 



 
Formandens visioner er: 

- At Rødovre Frivilligcenter virke og eksistens bliver bedre kendt blandt Rødovres 
borgere.  

- At Rødovre Frivilligcenter til stadighed udvikler nye tilbud med afsæt i de behov 
som Rødovres borgere har. 

- At de enkelte medlemmer af bestyrelsen tager et mere aktivt ansvar for 
udviklingen af foreningen ved at fungere som igangsættere/tovholdere på nye 
projekter.  

- At Rødovre Frivilligcenter udvikler tilbud hvor de forskellige sociale foreninger 
kan mødes på tværs til gensidig udveksling af ideer, projekter og ikke mindst 
netværksudbygning.  

 

Der har været en smule uro vedr. udvidelse af Forretningsudvalget med et ekstra 

bestyrelsesmedlem. Der har været forskellige opfattelser af hvad der er blevet talt 

om i den forbindelse. Overfor bestyrelsen og Ulla i særdeleshed udtrykte formanden 

sin beklagelse og håb om at vi dermed kan lægge denne sag bag os og få et godt 

samarbejde fremadrettet.  

Formanden ønsker at udnytte frivilligcenterets plads bedre således at centeret kan 

tilbyde arrangementer hvor der er plads til flere.  

Vedr. indretning af køkken er der opsat en stænkeplade. Derudover er 

mikrobølgeovnen sat op på en hylde for at udnytte pladsen bedre.  

 

 

Vedr. lameller på vinduer ønskes dette da det er pænere. Vedr. nuværende 

gardinger ønsker formanden fremadrettet at få dem syet om og bruge dem til duge 

som der kan lægges klart plastik over.  

I juli måned ønskes skænkene i kortstuen tømt. Den ene flyttes ind i pejsestuen, 

hvor der også skal indrettes med rumdelere (flytbare), således at pejsestuen kan 

indrettes i flere små rum. Rumdelerne kan evt. indeholde spil så de er frit 

tilgængelige.  

Cafeen mangler borde. Det ønskes at sofagruppen flyttes ind i pejsestuen og der 

bliver indkøbt yderligere borde/stole til cafeen. 

Der ønskes mere lys ved toiletterne.  

More than coffee har ytret ønske om udflugt. Bestyrelsen afventer en ansøgning.  



 
Et evalueringsmøde vedr. koordinatorens fortsatte ansættelse, udover 3 måneders 

prøveperiode er planlagt til d. 29.5.  

Vedr. nyhedsbrev foreslår formanden et nummer med temaet Selvværd/vrede 

Lars er blevet opfordret til at søge inspiration ved besøg på andre frivilligcentre.  

Fremtidige indkøb af gaver ønskes godkendt af formand eller næstformand. 

Koordinatoren er blevet opfordret til at undersøge muligheden for et nyt 

computerbaseret låsesystem som registrerer alle som har adgang til huset. 

Vedr. juli måned er RFC lukket. Måneden skal bruges til oprydning og rengøring. 

Legathåndbog er blevet indkøbt, til brug i forbindelse med fundraising. 

Den store festsal er blevet booket i forbindelse med Frivillig Fredag.  

Kasseren rådede til en prioritering således at budgettet overholdes, særligt med 

hensyn til inventar. Kasseren ønsker en liste forelagt hvor priser er nedskrevet.  

Vedr. duge og plastic var det måske en god ide med plexiglas. Dette blev kort 

debatteret og konklusionen var at det bliver for dyrt.  

Vedr. låsesystemet er der god grund til at få flere tilbud. Bent havde en god kontakt. 

Kan det indkøbes lokalt er det en god ide.  

 

 

Det ville være formålstjenligt at få et punkt på dagsordenen hvor visioner og ønsker 

kan nedskrives. Evt. med det formål at fremlægge på næste generalforsamling.  

Formanden ville gerne have arrangementer hvor forskellige madkulturer kan 

præsenteres. I Cafe biblioteket er der et tilbud som de kalder for smagsprøven.  

Koordinator:  

Koordinator har tilsendt bestyrelsen en statusrapport, og spurgte i den forbindelse 

om der var bemærkninger?  

Stemningen på RFC er blevet bedre. Både med Trine og nu med Lars 

Der blev ytret ønske om at formanden også tog ud og besøgte foreninger. Den 

hensigt blev bekræftet af formanden. Man kunne evt. også invitere formændene for 

foreningerne på besøg i RFC.  



 
Derefter gik koordinator videre med sine punkter. 

Vores selvhjælpskoordinator (Gitte) har været på netværksmøde med 

selvhjælpskoordinatorer fra de andre frivilligcentre på Sjælland. Derudover har Gitte 

været på hhv. supervisionskursus og coachingkursus. Begge disse kurser har et 

modul 2 som foregår hhv. i sept. For supervisionskursus og d. 14. juni for 

coachingkursus. 

Koordinator har fået godkendelse af en kursusrække tilbudt af FriSe. Kurset er i 5 

moduler. 1. Opstart af forening d. 28. august, 2. Rekruttering af frivillige d. 1. 

oktober, 3. Fastholdelse af frivillige d. 27. november, 4. Fundraising d. 30. januar 

2014, 5. Bestyrelsesarbejde for foreninger d. 5. marts 2014.  

Vores telefon og internetabonnementer er blevet samlet hos TDC. Vi har ikke 

opnået en egentlig reduktion i prisen, men en samling af vore abonnementer gør 

det nemmere administrationsmæssigt. Der er i den forbindelse indkøbt en ny 

telefon til koordinator som erstatning for den tidligere som var gammel og meget 

svær at bruge.  

Formanden og koordinator har haft en samtale med Hawaa Abshir vedr. 

retningslinierne for udlån af RFC´s lokaler.  

Et møde med rådgivnings- og behandlingscenteret på Højnæsvej 73 er planlagt til 

d. 30. maj. Gitte og jeg deltager.  

 

 

7. Nyt fra kassereren. Se bilag 3, 4 og 5 
 
7.1. Budget og regnskab 

 
Det er vigtigt at budgettet bliver overholdt.  
  

7.2. Status af økonomien 
 
Vedr. frivillig formidling. 
5.484 kr. pt. På kontoen. 
 
Der blev ikke søgt penge til Frivillig formidling for 2013. Fremover bliver løn 
til Susan betalt med RFC´s penge. Jobcenteret betaler 2/3 af lønnen. 
Refusion fra jobcenteret forventes 
 
Vedr. Selvhjælp 



 
54.151 kr. pt. på kontoen.  
Der bruges for mange penge på løn. Det ville være en god hjælp med midler 
fra eksterne fonde.  
 
Vedr. Frivilligcenteret 
181.900 kr. pt. I bankbeholdning.  
Håbet er at Rødovre kommune evt. kan give os en håndsrækning hvis 
budgettet ikke holder. At budgettet overholdes er vigtigt.  
 
Satsmidler og tilskud fra kommunen udbetales i 4 rater.  
 
Vedr. Husleje/underskudsgaranti. Som udgangspunkt skal Kommunen have 
pengene, men vi kan ekstraordinært bede kommunen om tilladelse til ikke at 
tilbagebetale hele eller dele af tilskuddet.  

 
8. Forretningsudvalget 

 
8.1. Forretningsudvalgets fremadrettede berettigelse? 

 
Indstillingen fra FU er at FU fortsætter. Argumentet er at FU´s opgave er at 
tage stilling til emner som vedrører RFC´s daglige drift, hvilket vil blive for 
omfattende at tage sig af i bestyrelsen.  

             

            Det blev besluttet at FU fortsat har sin berettigelse.   

 
 
 
 

8.2. Udvidelse af FU? 
 
Bestyrelsen beslutter at FU fortsætter i sin nuværende form.  
 
Spørgsmålet skal tages evt. tages op til evaluering marts 2014. 

 
9. Gennemgang af forretningsordenen. Se bilag 1 

 
Forretningsordenen blev taget til efterretning.  
 

10. Gennemgang af ansvars og rollefordeling.  Se bilag 2 
 
Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.  

 
11. Frivillig fredag d. 27.9.  

 
11.1. Nedsættelse af arbejdsgruppe. 



 
Arbejdsgruppe: Yvette, Jan Larsen, Birthe Munthe, Bent vil gerne være 
behjælpelig. Ulla er ude at rejse på dagen. Udvalget kan sagtens blive 
større. Interesserede bestyrelsesmedlemmer skal kontakte Lars.  
 

11.2. Vridsløselilles mandskor.   
Bestyrelsen skal beslutte om vi ønsker et arrangement med koret.  
RFC skal betale for transport. Bestyrelsen kan ikke godkende arrangementet 
før vi ved hvad det koster.  

 

Formanden foreslår temaet ”Leg, lær og motion”. Forskellige arrangementer hvor diverse 

samarbejdsopgaver, og læring omkring handicappedes situation kommer i fokus. Det er 

vigtigt at unge såvel som ældre lærer at tage hensyn til hinanden.  

Den store sal er blevet booket således at foreningerne kan tilbydes en stand i denne sal.  

Temaet for frivillig fredag er i år ”Tag livet ind”. Arbejdsgruppen bør se efter inspiration og 

materialer fra Frivillig Fredags hjemmeside.  

 
12. Cykeldag d. 9.6.2013 

 
12.1. Hvem fra bestyrelsen deltager i cykeldagen? 

Yvette og hendes mand, Hawaa, Bent og hans kone, Esther,  Lars og Gitte,  
Bankovennerne sponsorerer musik. Der skal serveres vand og juicebriketter.  
Dorthe Larsen (BKL) skal spørges om tilskud. Lars sender mail.  
Det blev besluttet at der ikke skal være musik på dagen.  
 
 

12.2. Fordeling af ansvarsområder. Lars fordeler arbejdsopgaver.  
Mændene skal bære borde og stole.  
Uddeling af flyers 
Bordoprydning 
 

Koordinator spurgte hvor mange mennesker vi skal forvente der kommer på cykeldagen.  

Sidste år kom der ca. 150 personer.  

 
13. Forretningsudvalgets seneste referat.  

 
13.1. Manglende tilbagelevering af nøgler fra tidligere formand.  

 
Det blev besluttet at låsene til kontoret skal stilles om.  
 

13.2. Fastsættelse af dato for julefrokost. Evt. 17. eller 18. december, eller d. 10 
eller 11. dec.  



 
 
Julefrokost bliver d. 10. dec. Kl. 18.00 

 
14.  Eventuelt. 

 
14.1. Bestyrelsen skal fotograferes til hjemmesiden. 

 
Punktet blev udsat til næste møde.  

 
 

Næste møde er Torsdag d. 27. juni kl. 17.30 (NB: Ny mødedato) 
 
 


