
 
 

Referat for bestyrelsesmøde mandag d. 30. september kl. 17.30 
 
Deltagere: Bent Jensen , Haawa Abshir, Esther Haugaard, Yvette Larsen, Ulla 
Spangtoft, Birthe Munthe, Yvonne Jørgensen,  
 
Afbud: Gert Tillebæk, Janne Egelund Andersen, Fouzia Awala, Kirsten Falster 
 
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. 
 
Referatet godkendt 

 
5. Til opfølgning 

 
 

6. Sidste nyt fra formanden og koordinator. 
 
Koordinator:  
 
Der har været afholdt 2 møder med jobcenteret. Lars og Gitte har haft et møde med 
jobcenterets leder og Gitte har sammen med Dan (tovholder på cafeprojektet) 
afholdt et møde med en række af jobcenterets ansatte.   
 
Der har været afholdt et møde med Baris Atak (leder af Headspace), hvor 
mulighederne for samarbejde blev drøftet.  
 
Vedr.Ungeprojektet. Da vi har mistet et par af vore nuværende igangsættere sætter 
vi nu kræfterne ind på at skaffe nye før vi søsætter flere grupper. Der har været 
annonce i Rødovre Lokalnyt og vi har fået en del henvendelser fra interesserede.  
Gitte skal besøge Hendriksholm skole sammen med én af vore nye igangsættere i 
morgen tirsdag d. 2.10.2013. Derudover har vi kontakt med lederen af Rødovre 



 
Kommunes psykologteam med henblik på at de kan opsætte et kursustilbud for 
vore nye igangsættere.  
 
It-Undervisning. Møde med vandværket og med ældremobiliseringen. Status er at 
Ældremobiliseringen vil gerne indgå samarbejde og vil ansøge kommunen om 
udstyr. Vi har bedt om 5 laptops, en touch-skærm samt en printer til projektet. 
Derudover bliver vi en del af en forestående kampagne og ældremobiliseringen har 
en aftale med Teknisk skole vedr. support.  
 
Cafe projektet (målgruppe: ledige, efterlønsmodtagere, førtidspensionister) startede  
25.9.2013. Cafeen er endnu ikke så godt besøgt, men det havde vi heller ikke 
forventet fra start.  
 
Vi har fået 7 stationære computere fra Roskilde Produktionsskole. Til brug som 
fastopsatte PC-ére i cafeen og til brug for Somalisk lektiehjælp.  
 
Formanden: 
 
Formanden ønskede ikke ordet under dette punkt.  
 

7. Visioner og ønsker. 
 
Birthe eftersøgte et kursus for ældre vedr. sund madlavning.  
 
Formanden forespurgte om muligheden for at skabe en maddag hvor forskellige 
nationaliteter kan præsentere deres traditionelle retter. Haawa ville gerne være med 
i et sådant projekt.  

 
8. Ordensreglement for Frivilligcenteret.  

 
Koordinator vil forelægge et oplæg for FU som derefter kan forelægge et forslag for 
bestyrelsen.  
 

9. Nyt fra kassereren. Se bilag 1-2. 
 
9.1. Budget og regnskab  

 
Budgettet overholdes samlet set 
 

9.2. Status af økonomien 
 
Selvhjælp: 
Vi har penge nok til at klare lønudgifter til selvhjælpskoordinator resten af 
året. Faktisk bør der endog være mulighed for at bruge lidt derudover.  
 
RFC:  



 
Der er en trykfejl i forbindelse med administration hvor det rigtige tal er 
49.228 kr. Der har været ekstraudgifter i forbindelse med kursus til 
medarbejdere. Vedr. udgifter til flexjob er der nu kommet penge fra 
kommunen til denne lønudgift.  

 

10.   Forretningsudvalgets seneste referat.  
 
Julearrangement er planlagt til d. 6. dec. Kl. 14-17 
 
Julefrokost for bestyrelse og medarbejdere er planlagt til d. 10. dec.  
 
Vedr. pkt. 6: Foredragsholder til foredrag om selvværd. Formanden har fundet to 
kandidater. Den ene blev fravalgt grundet mistanke om at der ville blive blandet 
nyreligiøse tankegange ind i et foredrag. Den anden er pt. optaget af rejse til USA. 
Vi vender tilbage til punktet senere.   
 

 

11. Eventuelt. 
 
Formanden udtrykte at hun i forskellige sammenhænge er kommet til at formulere 
sig uhensigtsmæssigt og beder bestyrelsen om at henvende sig til hende hvis de 
oplever dette i fremtiden. Bestyrelsen tog dette til efterretning og roste Formanden 
for hendes måde at agere som formand på.  
 
Ajourføring af Rødovre Social vejviser blev debatteret.  
 
Vedr. Frivillig fredag. Der var begejstring omkring afholdelsen af dagen fra de 
bestyrelsesmedlemmer som deltog. Koordinator vil tage initiativ til en samling af 
udvalget samt medarbejdere i forbindelse med en evaluering af dagen. Derefter vil 
en rapport blive fremlagt for bestyrelsen som derpå vil tage stilling til hvorvidt vi skal 
afholde Frivillig Fredag igen.  
 
Et foredrag om kommunikation, gennemslagskraft m.v, blev nævnt som en 
mulighed.  

 
 

Næste møde er onsdag d. 30. oktober 2013 kl. 17.30 
 

Med venlig hilsen 

På formandens vegne 

Lars Thorndal 

 
 
 


