Referat bestyrelsesmøde d. 30.11.2021, kl. 17.00.
Tilstede: Fouzia Awala, Kirsten Torp, Ulla Spangtoft, Trine Kjær,
Kamilla Albek, Esther Haugaard, Jens Dalsgaard, Håkon Nielsen
Afbud:

Janne E. Andersen, Nanna Lodberg

Referent: Lars Thorndal

1. Valg af dirigent
Ulla Spangtoft blev valgt
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Godkendelse af referat fra sidste møde (28.10.2021).
Vedr. punkt 5.2 står følgende
Kasseren forsøger at lave en aftale med SoBo om at udskyde genforhandling
af samarbejdsaftale til januar – februar 2022
Dette var ikke kasserens opfattelse.
Formanden har kontakt til Stine Høgh omkring en genforhandling af
samarbejdsaftalen
Referatet godkendt
4. FU-referat til orientering.
Der blev spurgt ind til fritidspas. Trine mente at det også var gældende for
børn og ikke kun for psykisk sårbare voksne. Koordinator søger information i
kommunen.
Taget til efterretning
5. Nyt fra kassereren.
5.1. Regnskab.
Vedr. Vellivforeningen, konto 25.3 og 25,4
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Vi skal modtage 2x25.000 kr. i år. Der har været afholdt et møde
og der er, på den baggrund, aftalt at koordinator indsender
ansøgning om udbetaling af dette beløb inden årets udgang.
Vedr. SoBo konto 25.2
Der skal udarbejdes en time opgørelse som dokumentation for
vore udgifter.
Vi har modtaget hele beløbet for indeværende år.
Vedr. opgørelse af ferieåret
Det er blevet aftalt med medarbejderne at vi i RFC opgør
feriefridage pr. 31.12.2021.
Regnskabet taget til efterretning

6. Sidste nyt fra formand, koordinator og bestyrelse samt meddelelser
Formand:
Formanden var vært for Rødovre Erhvervsnetværk som holdt møde i vore
lokaler. Netværket har spurgt om de fremadrettet kan få tilladelse til at bruge
vore lokaler på tidspunkter hvor foreningslivet ikke gør brug af vore lokaler.
Primært til et månedligt morgenmøde.
FU foreslår at vi giver netværket mulighed for at mødes i vore lokaler under
forudsætning af at der ikke er en forening som ønsker at bruge lokalet i
samme periode.
Der var bred enighed om at give netværket tilladelse og flere åbenlyse
muligheder for et samarbejde blev nævnt.
Dette blev vedtaget
Det blev desuden nævnt at der måske skulle overvejes en vedtægtsændring
som åbner mulighed for at erhvervslivet kunne blive medlemmer af RFC.
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Formanden har været til møde/workshop med TechX. De ville gerne tilbyde
kurser og meget andet. Vi forventer et udspil fra TechX i løbet af foråret 2022
Koordinator:
Årets ildsjæl d. 9. december på Ørbygård. Tilmelding er udsendt fra
Socialforvaltningen.
Formanden skal tilmeldes som repræsentant for Rødovre Folkekøkken/RFC
Esther Haugaard skal tilmeldes som repræsentant fra Vandværket/RFC.
Koordinator skal opereres d. 17. december og vil derfor være sygemeldt indtil
d. 24. december.
Bestyrelse:
Der blev spurgt om der er overvejet et hold KVM for unge?
Det er der ikke pt. men forslaget vil blive overvejet.
Der er tanker om at opstarte både et KVM daghold og et KVM aftenhold, i
samarbejde med både Herlev og Gentofte.
6.1. Nye retningslinier ifm. Corona
Indtil videre er følgende retningslinier gældende for brug af
Frivilligcenteret.
1. Hvis du har sygdomssymptomer såsom host, feber eller
lignende skal du ikke opholde dig i Frivilligcenterets
lokaler.
2. Ved ankomst skal du afspritte dine hænder.
3. Ved mødets begyndelse skal I afspritte bordene.
4. Husk at lufte ud ved mødets afslutning.
5. Underret kontoret hvis der har været smittede indenfor
I RFC

6.2. Nyt fra projektkoordinator
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Projektkoordinator:
1. Samskabelse.
Aftalen med SOBO kører efter planen. Temaften om pårørende til
autisme 25 november gik godt med større fremmøde end der var
tilmeldt, ca. 12. Der var god dialog og alle der var tilstede vil gerne
deltage i den netværksgruppe vi forventer at opstarte i det nye år.
2. Kursus
Det planlagte kursus i konflikthåndtering som var planlagt til d. 23.
november udsættes til februar 2022 grundet for ringe tilmelding. Vi
vil forsøge med at invitere også idræts og kulturforeninger
3. Selvhjælp;.
Gå gruppe kører/vandrer stadig hver onsdag. Kvindegruppe har
kørt tre gange. KVM har svært ved rekruttering, vi har derfor startet
samarbejde op med Gentofte frivilligcenter. De låner vores
gruppeledere, vi rekrutterer deltagere fra begge kommuner til
begge vores hold. Arbejde med netværksgruppen for pårørende til
personer med autisme.
4. Kommunikation
Kommunikation der understøtter selvhjælps og
samskabelsesområdet er stadig under pres siden Michael
stoppede. Der skal fortsat findes en løsning. Omtale af vores
aktiviteter er at finde i sidste nr. af Sammen om Rødovre. VI har
fortsat stigende antal abbonenter på vores nyhedsbrev.
5. Andet.
Vi har afholdt oplæg for udsatte borgere omkring
frivilligmuligheder, hvor peerpartnerskabet, Røde kors, Rødovre
Folkekøkken, RFC deltog.
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7. Til opfølgning.
Punkterne blev gennemgået
8. Arrangementer
Afholdte arrangementer:
8.1 Juletræstænding
Arrangementet var rigtig godt besøgt.
Kommende arrangementer:
8.2. Julefrokost d. 3.12
Julefrokostudvalget har styr på det.
Det bliver koldt bord. Der er indkøbt og arrangeret bankospil.
8.3. julehyggedag (åbent hus) d. 10.12, kl. 13-17
Konceptet er som tidligere år med gløgg, æbleskiver, kaffe, the, og
lidt godter.
Vi afholder arrangementet i sammen med
mandags-/fredagscafeen.
9

Årshjul 2022
9.1. Bestyrelsens møderække 2022
En møderække blev besluttet og ført på årshjul 2022. Udsendes
med referatet
9.2. Forslag til dato for samarbejdsmøde med kommune
Annie Arnoldsen Petersen vil gerne inviteres til bestyrelsens første
møde i januar ifm. samarbejdsmøde.
Håkon inviterer Annie A. Petersen til samarbejdsmøde d.
26.1.2022
9.3. Datoer for udvikling af målsætning og strategi 2023 –
Forventningen er at vi skal aflevere budget, målsætning og strategi
d. 15. november 2022.
Revideret regnskab samt evalueringsrapport for 2021 forventes at
skulle afleveres omkring maj.
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Formand og koordinator fremlægger et forslag til mødet i marts
10.

Eventuelt
Intet
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