Referat bestyrelsesmøde d. 24.01.2022
Tilstede: Håkon Nielsen, Jens Dalsgaard, Trine Kjær, Kamilla Albek,
Janne E. Andersen,
Afbud:

Fouzia Awala, Ulla Spangtoft, Nanna Lodberg, Esther
Haugaard, Kirsten Torp

1. Valg af dirigent
Håkon blev valgt
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Godkendelse af referat fra sidste møde (30.11.2021).
Referat godkendt
4. FU-referat til orientering.
Taget til efterretning
5. Nyt fra kassereren.
5.1. Regnskab.
Posterne blev gennemgået.
Lønudgifterne er blevet mindre da der er blevet lavet nogle
omposteringer til konto 25.3 og 25.4 (Velliv-foreningen) samt konto
25.2 SoBo.
Slutresultat 430.329,68 kr. som overføres til 2022
Regnskabet blev godkendt
5.2. Budgetoversigt 2022
Endeligt Budget udkast blev fremlagt på mødet.
Diverse relevante punkter blev gennemgået.
Budgettet blev vedtaget
Det vedtagne budget udsendes med referatet.
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6. Sidste nyt fra formand, koordinator og bestyrelse samt meddelelser
Formand:
Der arbejdes i øjeblikket på et nyt forslag vedr. vedtægter og
forretningsorden. Disse vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i marts.
Koordinator:
Vi har været ramt af sygdom i personalegruppen ad flere omgange.
Rødovre Erhvervsklub har mødtes et par gange i vore lokaler. Håkon har
ageret som vært. Vi håber det med tiden kan udvikle sig til en eller anden
form for samarbejde.
Bestyrelse:
Kassereren meddeler at han stopper når Generalforsamlingen gennemføres i
april. Kassereren vil gerne være behjælpelig med at finde en fremtidig løsning
på kasserer gerningen.
Kasserer og formand arbejder på en model som vil blive fremlagt på næste
ordinære bestyrelsesmøde.
6.1. Seneste nyt ifm. Corona
Vi har indtil i dag været forskånet for udbrud af corona smitte i
denne ombæring. Kirstine har meldt ud i dag at hun er smittet.
RFC er stadig åbent for foreninger men vi fastholder gældende
forholdsregler.
6.2. Nyt fra projektkoordinator
Status på projekter:
1) Samskabelse.
Aftalen med SOBO kører efter planen. Der bliver evalueret i
februar og vi skal have forhandlet en ny aftale på plads.
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Temaften om pårørende til autisme finder sted for anden gang 25.
januar.
2) Selvhjælp.
Gå gruppe kører/vandrer stadig hver onsdag.
Kvindegruppe har kørt tre gange.
Vi fortsætter samarbejdet med Gentofte frivilligcenter og nu også
Herlev og Lyngby Tårbæk frivilligcenter om KVM og har holdt
møde med Frise om en mulig fælles ansøgning.
Vi laver i øjeblikket research på Hemingway konceptet.
(netværksklubber for mænd).
Arna vores tovholder for pårørende til demente, stopper pg.a af
sygdom. Der skal findes en eller to nye, da Ea holder orlov pga. af
nyt arbejde.
Samarbejdet med kommunen på demens området er lidt ustabilt
da de har haft skiftende demenskoordinatorer og pt. er der ikke en
demenskoordinator ansat
3) Kommunikation.
Omtale af om vores samarbejde med Mød Mig, bliver omtalt i
næste nr. af Sammen om Rødovre. Vi mangler ressourcer som
kan hjælpe med kommunikation.
4) Andet.
Kirstine er ved siden af sit job I RFC fortsat ansat i Rødovre
kommune, men nu i jobcenteret. Kirstine har lignende
arbejdsopgaver som før. Det kræver lige noget ny logistik og
koordinering her i opstarten.
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Aftale med Kirstine vedr. mødedage i hhv. RFC og i Rødovre
Kommune jobcenteret (JRK)
Mandag: RFC,
Tirsdag: JRK,
Onsdag: JRK,
Torsdag: RFC, JRK,
Fredag: RFC
6.3. Ansøgning om medlemskab af RFC.
Vi har modtaget en ansøgning om medlemskab fra foreningen
”Aktive Kvinder”.
Ansøgningen er imødekommet.
6.4. Ny repræsentant i Folkeoplysningsudvalget.
Formanden kontakter Henning Foss og spørger om han
fremadrettet har lyst til at være RFC´s repræsentant i
Folkeoplysningsudvalget
6.5. Ansøgning fra Cafe ”Kig ind”.
Cafe ”Kig ind” har ansøgt om tilskud til bus ifm. tur til Bakken d. 20.
maj og til Thorvang museet i Stege d. 28. oktober.
Ansøgningen er imødekommet
I forbindelse med ansøgning fra Cafe ”Kig ind” er der mulighed for
at søge om midler til busture i Dorthe Fonden. Koordinator har talt
med en repræsentant for bestyrelsen i fonden og han mente godt
vi kunne søge om tilskud til begge ture. Evt. 2 x 11.000 kr.
Dette vil vi gøre.
6.6. Etablering af Aktivitets og planlægningsudvalg.
Punktet blev udsat til næste møde
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7. Til opfølgning.
Punkterne blev gennemgået
8. Arrangementer
Afholdte arrangementer:
Årets ildsjæl på Ørbygård d. 9.12.2021 blev aflyst. Trine Kjær fra FRI og RFC
samt Tove Bahne fra Røde Kors blev kåret som årets ildsjæle 2021.
8.1. Julefrokost d. 3.12
Punktet blev debatteret.
8.2. julehyggedag (åbent hus) d. 10.12, kl. 13-17
Arrangementet blev aflyst grundet corona pandemien
Kommende arrangementer:
8.3. Pandekagedag fredag d. 18. februar kl. 14-17
Frivillige:
Jens Dalsgaard, Trine Kjær, Håkon Nielsen
Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage ved
arrangementet.
Alle vore frivillige samt foreninger og samarbejdspartnere skal
have en indbydelse og arrangementet skal annonceres.
8.4. RFC Generalforsamling tirsdag d. 26. april
NB: I lyset af at tirsdag d. 26. april er den dag
kommunalbestyrelsen afholder møde, (hvilket betyder at hverken
formanden for Social og sundhedsudvalget eller borgmesteren har
mulighed for at deltage) blev det vedtaget at vi flytter
generalforsamlingen til torsdag d. 28. april.
Dirigent:
Vi spørger Thomas Framholdt
Alternativt Carsten Sivertsen
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Det skal overvejes hvorledes vi får præsenteret bestyrelses
kandidater på forhånd.
Punktet skal sættes på næste FU-møde
8.5. FriSe generalforsamling 11. – 12. marts.
Prisen for at deltage i hele arrangementet inkl. overnatning er kr.
750 pr. person for de første to deltagere fra en
medlemsorganisation og kr. 1.300 for hver af de følgende
deltagere fra samme organisation. Desuden betales der kr. 400 i
tillæg pr. deltager, hvis der ønskes enkeltværelse. Det er muligt at
deltage i fredagens program uden overnatning til reduceret pris.
Dagskort uden mad 400,00 kr. Dagskort med mad 600,00 kr.
Deltagelse i generalforsamlingen lørdag 12. marts er gratis.
Vi tilmelder formanden og koordinator. Derudover tilbyder vi
Kirstine at deltage.
8.6. Frivillig Fredag d. 30. september
Punktet udsættes til næste ordinære bestyrelsesmøde
9.

Revideret Årshjul 2022.
Årshjulet skal revideres da generalforsamlingen er blevet rykket.

10.

Næste møde
D. 29. marts 2022

11.

Eventuelt
Intet
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