
 

 

Referat bestyrelsesmøde onsdag d. 30. oktober kl. 17.30 
 
Tilstede: Esther Haugaard, Yvette Larsen, Birthe Munthe, Yvonne Jørgensen, Janne 
Egelund Andersen, Fouzia Awala, Kirsten Falster 
 
Afbud: Ulla Spangtoft, Bent Jensen, Haawa Abshir, Gert Tillebæk 
 

1. Velkomst ved formanden. 
Formanden bød velkommen. 
 

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

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 

 

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

 
5. Til opfølgning 

 
 

6. Sidste nyt fra formanden og koordinator. 
 
Formand: 

- Formanden har været rundt i Rødovre for at agitere for RFC´s arrangementer. 
Mange synes at RFC ligger lidt for afsides.  

- Besøg på Milestedet vedr. månedlig ”etnisk” maddag.  
- Undersøgt mulighed for igangsættere til sorggrupper. Igangsættere bliver forud 

for etablering af grupper tilbudt et igangsætterkursus. 
- Formanden har bedt koordinator om at nyhedsbrevet bliver udsendt i 

indenværende år.  
- Der skal udarbejdes en ny præsentationsfolder samt en folder/andet med 

oversigt over tilbud i RFC. Disse oplysninger skal tilsendes kommunen (Janne). 
Særligt arrangementer og temaaftener.  

 
Det blev debatteret om mulighed for at modtage besøg af skoleklasser som kunne få et 
indblik i frivilligt socialt arbejde, evt. besøge forskellige foreninger.  
 
Koordinator:   

- Ansøgning til PUF midler er endelig blevet frigivet fra Socialministeriet. Der har 
været problemer med NemId på landsplan hvilket har forsinket processen 
yderligere. Deadline for ansøgning er d. 11. november. Lars planlægger at 
ansøge om støtte til både selvhjælp og til frivilligformidling.  

- Lars har været ude som konsulent i forbindelse med opstart af ny 
strikkeforening.  



 

- Lars har deltaget i 2 kursusdag af 5 planlagte i Center for frivilligt socialt arbejde 
i Odense. Kursusdagen var med temaet ”Rekruttering og fastholdelse af 
frivillige”.  

- Lars og Gitte har modtaget nye visitkort. Desværre var nummeret på Gittes 
visitkort bestilt forkert, hvilket betyder en ekstraudgift til nyt optryk.  

- Lars har bestilt 30 eksemplarer af relevante foldere fra Center for frivilligt socialt 
arbejde. Udgift var 80 kr. til forsendelse. Foldere er nyttige i forbindelse med 
vidensdeling til foreninger.  

- Lars har kontaktet jobcenteret med henblik på at undersøge muligheden for at få 
en medarbejder under seniorjobordningen fra næste år. Rødovre Kommune 
undersøger om dette er en mulighed. Lars vil ansøge PUF midler til ansættelse 
af medarbejder i flex-ordning (frivilligformidling) i fald at medarbejder under 
seniorjobordningen mod forventning ikke bliver godkendt.  

- RFC oplever stigende efterspørgsel fra kommunen i forbindelse med kontakt til 
enten frivillige besøgsvenner, handicapledsagere, muligheder for medarbejdere i 
flexjob, m.v.  

- Rødovre Kommune har inviteret til netværksaften (d. 13. november kl. 18-21) for 
alle som yder en indsats i forbindelse med socialt arbejde. Alle kan tilmelde sig 
via mail roedovre.kommune.e10324@rk.dk, eller via tilmeldingsblanket som kan 
hentes på koordinators kontor.  
 

Møder:  
- Der har været afholdt et møde med Åki Martinsson vedr. udvikling af 

hjemmeside, Facebook side, m.v.  
- Vores frivillige, Hanne Walsøe, har påbegyndt arbejdet med at gøre RFC´s 

facebookprofil mere udadvendt og attraktiv.  
- Der har været afholdt møde vedr. planlagt temadag Demens på Ørbygård (d. 

13. november kl. 09.30 – 14.30). RFC er medarrangør af temadagen.  
- Koordinator  er inviteret til møde i priskommiteen i forbindelse med kåring af 

årets ildsjæl.  
- Der har været adskillige møder med potentielle frivillige som enten har fundet 

RFC via internet eller er blevet henvist hertil fra kommunen. Lars har været 
behjælpelig med at finde frivilligt arbejde til 33 årig mand i Vestvoldens 
ungdomsklub, samt handicapledsager til 60 årig scleroseramt kvinde. Vi har 
derudover været frivillig behjælpelig med at få kontakt til HSP foreningen med 
henblik på opstart af afspændingstilbud for HSP og pårørende.  

- Lars og Gitte har været til samarbejdsmøde med Headspace.  
- Sundhedscenteret har været til samarbejdsmøde i RFC.  

 
 

Der blev debatteret om muligheden for ændringer af vedtægter med henblik på at øge 
muligheden for at tiltrække en velkvalificeret kasserer til RFC. Det er vigtigt at beskrive 
kompleksiteten i forbindelse med kasserer opgaven.  

 
 

Nye projekter: 
 

mailto:roedovre.kommune.e10324@rk.dk


 

It-undervisning for ældre: 
Tilbuddet har i opstartsfasen ikke haft den tilslutning som vi havde forventet, 
men projektet fortsætter som planlagt. RFC vil forsøge at finde nogle flere som 
vil være undervisere. Vi har pt. 2 undervisere. Lykkes det ikke via egne 
kontakter at finde flere undervisere vil vi kontakte vandværket med hensyn til at 
”låne” undervisere og evt. aftage nogle kursister fra deres venteliste. Vi har 
modtaget 5 bærbare computere, 1 touchscreen skærm, 5 stk. mus og 1 printer. 
Alt sammen via Rødovre Kommunes tilskud. Rødovre tekniske skole har 
påbegyndt installering af software i udstyret.  
Der skal udarbejdes en annonce som skal tilsendes Janne med henblik på 
indrykning i Rødovre Lokal Nyt.  
 
Onsdagscafeen: 
Fremmødet var i begyndelsesfasen som forventet meget begrænset.  Nu synes 
projektet at blive bredere kendt idet vi oplever et væsentligt større fremmøde. 
Det bliver spændende at følge udviklingen i de kommende måneder.  
 
Samtalegrupper unge:  
Gitte har haft 2 møder på skoler vedr. netværksgrupper for unge, og har 
desuden afholdt en del samtaler med nye igangsættere.  
 
 

 
 

7. Evaluering Frivillig Fredag Se bilag 1 
Formanden har fået en kontakt med henblik på underholdning til næste år.  
Ideen om kåring af årets ildsjæl i forbindelse med FF blev debatteret. Der var ikke 
stemning for dette grundet flere forskellige årsager.  

 
8. Visioner og ønsker. 

Janne har udtrykt ønske om en plan for udvikling af centeret, med mål og delmål. 
Koordinator ønsker en arbejdsgruppe nedsat som kan arbejde på visioner og mål 
for RFC.  
Det blev foreslået at samtale ca. en halv times tid ved hvert bestyrelsesmøde 
fremover. Dette blev vedtaget. 
 
 

 
9. Ordensreglement for Frivilligcenteret. Se bilag 2 

Ordensreglementet blev godkendt med enkelte rettelser.  
 

10. Nyt fra kassereren. Se bilag 3-4. 
10.1. Budget og regnskab  
10.2. Status af økonomien 
 

11. Forretningsudvalgets seneste referat.  
Allonge vedr. Lars ansættelse vil blive behandlet til marts 2014.  



 

Supervisor til Gitte er blevet bevilget.  
 

12.  Orientering om julearrangementer.  
Der skal afholdes følgende julearrangementer: 
D 6.12 kl. 14-17 (foreninger). Underholdning er blevet booket. Pris 2.400 kr. Det 
foreslåes gløgg og æbleskiver.  
D. 10.12 kl. 18-?? (bestyrelse, medarbejdere, frivillige i RFC) 
 
Punktet julearrangementer skal på FU d. 18.11 og forelægges bestyrelsen d. 25.11 
 

 

13. Eventuelt. 
Der var intet under punktet eventuelt.  

 
 

Næste møde er mandag d. 25. november 2013 kl. 17.30 
 

 


