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Til generalforsamling RFC d. 11. april 2018

Bestyrelsens beretning
Velkommen. Dejligt at se at I møder frem og engagerer jer i det frivillige sociale arbejde her i
Rødovre.
Som noget nyt holder vi i år generalforsamlingen her på Rødovregaard. Det skyldes, at Festsalen
på Broparken var optaget i aften.

***
I 2017 har vores frivilligcenter arbejdet meget stabilt og driftsikkert.
Det kan mærkes positivt, at vi nu har 10 års virke i Rødovre bag os, og at der er solid opbakning til
vores center.
Vi er nu 48 foreninger, der er medlemmer af Rødovre Frivilligcenter.
Vores nyeste medlemmer er
Senioruniversitet - Aktive Seniorer
Gigtforeningen
Sklerodermi-foreningen
Velkommen til.
***
Vi er glade for at se alle frivillige kræfter, for vi ønsker at være et aktivt sted – en base og en
ressource for alle foreninger og ildsjæle.
Vi oplever forsat meget liv og mange fællesskaber i Cafeen, Pejsestuen og Kortstuen.
Vi er meget tilfredse med vore lokaler med moderne AV-udstyr. Derfor en særlig tak til Rødovre
Kommune, der stiller lokalerne til vores rådighed.
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Når vi taler om lokaler, så vil jeg fremhæve den nye foldevæg
Den er netop blevet færdig i sidste måned, og væggen kan rulles nu frem og tilbage, så vi kan åbne
op til de større arrangementer i frivilligcentret.
Denne nyhed kommer vi bl.a. til at få glæde af ved arrangementer med mange deltagere - f.eks.
den kommende Store Cykeldag, hvor der plejer at komme ca. 300 aktive mennesker forbi.
Cafeerne
I lang tid har frivillige ildsjæle stået for vores åbne cafétilbud - Café Kig-ind, Onsdagscafeen og
Musikcafeen - og det er SÅ dejligt, at de frivillige er vedholdende.
Fra bestyrelsens side er vi bevidste om, at vi har noget meget værdifuldt her, og vi er glade for at
kunne støtte cafeerne. Det kan f.eks. være med økonomisk hjælp til bustransport, så I kan
arrangere sociale udflugter for brugerne.
Tak til alle de frivillige og til sponsorerne Risteriet og Det daglige Brød for at støtte os.

Året der gik....
Store Cykeldag
…var igen en stor succes. Vi havde besøg af omkring 300 glade Rødovre-cyklister. Arrangementet
giver os en positiv mulighed for at byde indenfor og gøre reklame for vores lokaler og for frivilligt
sociale arbejde.
Rødovre-dagen
For andet år i træk stod Rødovre Kommune for Rødovre-dagen. Det er en slags lokalt minifolkemøde omkring Rådhuset, Biblioteket og Viften.
Rødovre-dagen var et supergodt arrangement, og fra frivilligcentret deltager vi med glæde i sådan
en festdag for vores lokale fællesskab, demokrati og foreninger.
Det var godt nok uheldigt med al det regnvejr. Der er kun ét at sige inden næste arrangement: Vi
beder bare guderne om godt vejr.
Så sæt kryds ved lørdag den 8. september fra kl. 14- 20.
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Frivillig Fredag 29. september
Vi havde en festdag på Rødovregaard. Det var den 29. september - og vi oplevede for 3. år i træk,
at mange foreninger er aktive og er med til at skabe et fælleskab.
Jeg har udvalgt nogle fotos, som viser noget af den gode stemning fra denne dag.
I år fejrer vi Frivillig Fredag den 28. september. I må endelig komme med forslag til, hvordan vi kan
forbedre og forny arrangementet. Det kan I altid gøre ved at snakke med Lars eller en af os i
bestyrelsen.
For at give inspiration til nye, anderledes aktiviteter hos jer, udvikler Frivilligrådet hvert år et nyt
tema for Frivillig Fredag. Temaet for 2018 hedder: Her er vi seje sammen.
Temaet inviterer jer til at vise jeres lokale frivillighed frem og alt det, der gør netop jeres
lokalområde, forening eller gruppe til noget helt specielt, som I er stolte af.

Store Pandekagedag
Altid en meget populær eftermiddag i frivilligcentret.

Julestuen
I december holdt Rødovre Frivilligcenter - selvfølgelig - vores julearrangement med åbent
hus,æbleskiver, gløgg, sang og julehygge. Det er en fast tradition hvor rigtig mange af centerets
venner kommer forbi.

10 års jubilæet
Det blev en hyggelig dag med mange gæster. Vi holdt Åbent Hus for jer og for vores
samarbejdspartnere.

Selvhjælp
I begyndelsen af 2016 begyndte vores fornyede arbejde med Selvhjælp og selvhjælpsgrupper.
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Den gode nyhed er, at takket være en håndfuld frivillige er der fortsat aktive grupper, som mødes
her i Rødovre Frivilligcenter.
Vi har derfor fortsat 4 grupper:




For stressramte der er på vej tilbage til arbejdsmarkedet
For mennesker med angst/og eller depression
2 grupper for pårørende til demente.

Deltagerne i Sorggruppen besluttede at stoppe. Det er naturligt, at en gruppe lukker ned efter et stykke tid.
Vi har alternativt mulighed for at hjælpe borgere i kontakt med andre sorggrupper i Rødovre. Vi har også
en oversigt over aktive selvhjælpsgrupper på Vestegnen og i København som vi kan henvise til.
Det vigtige ved Selvhjælp er, at ingen står helt alene, men netop mødes med ligesindede - og at der gælder
fortrolighed .
Bestyrelsen har i sit arbejde for at støtte Selvhjælp været i dialog med Rødovre Kommune, og vi er meget
glade for, at kommunen i sin nye sociale handleplan lægger op til at kunne hjælpe os med at synliggøre
Selvhjælp og selvhjælpsgrupper.
Vi har også for nylig besøgt Frivilligcenter Herlev & Selvhjælp for at søge mere viden og inspiration om at
udvikle og drive Selvhjælp.

Den sociale Vejviser
I 2017 har frivilligcentret sørget for, at vi har en frisk udgave af Den sociale Vejviser. Der er tale om et
opslagsværk, der dækker ca. 130 foreninger indenfor frivilligt socialt arbejde.
Vi er glade for Vejviseren, som nu er tilgængelig på bl.a. bibliotekerne, i Borgerservice og i
Sundhedscentret.
Samtidig har vi en opdatering af alle oplysninger på vores egen hjemmeside.
Alt dette arbejde handler om, at vi ønsker at gøre det nemt for Rødovres borgere at finde frem til de 130
foreninger.
Udsatte
Vi har taget hul på en dialog med med Rødovre Kommune og det nye Udsatteråd om ideer til, hvordan
frivillige kræfter kan hjælpe borgere, der er socialt udsatte.
I første omgang koncentrerer frivilligcentret sig om den nordlige del af Rødovre, da Udsatterådet allerede
er i gang med et samarbejde med Café Biblioteket Milestedet.
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Vi tænker, at vi kan samle en masse gode kræfter i vores nærområdet – og ikke bare have fokus på
ensomhed, men på det vigtige: Inklusion.
Inklusion betyder inddragelse i et fællesskab eller en sammenhæng.
Det er vores spidskompetence i vores foreninger – vi bygger på 100 % frivillighed – og vi vil gerne hjælpe og
støtte hinanden – og gøre en forskel for andre mennesker.
Som I måske har lagt mærke til, så har vi et slogan i Rødovre Frivilligcenter:

o "Fordi vi vil hinanden"

Årets Ildsjæl
Årets ildsjæl blev kåret i december 2017 ved et arrangement på Ørbygård. Det er Rødovre
Kommune, som hvert år uddeler en pris til en ildsjæl.
Prisen gik til Ruth Mørck, der bl.a. har været formand i 10 år for Seniorrådet.
Herfra skal også lyde et stort tillykke med prisen som Årets Ildsjæl.

Status på målsætningsarbejdet
Her vil jeg slutte af med at fortælle kort, at bestyrelsen i samarbejde med frivilligkoordinator Lars
Thorndal senest har arbejdet med at forny vores målsætningsprogram for 2017-2018.
Der er fokus på 4 målgrupper, og vi når helt sikkert en af vores mål.
Lad mig give to eksempler:
1. Fleksjob
For at styrke vores administrative ressource har vi i Rødovre Frivilligcenter allerede skabt et
fleksjob i 12 timer om ugen. Vi ansatte Mette Christensen som ny medarbejder fra den 1. maj
sidste år.
Hun løser administrative opgaver for vores frivilligkoordinator og arbejder bl.a. med at opdatere
indholdet på vores hjemmeside og Den sociale Vejviser.
2. Nye kurser til foreningerne
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Vi udbyder nu 3 nye kurser til foreninger indenfor frivilligt socialt arbejde. De handler om:




Kasserer-kursus
Få succes med generalforsamlingen
Gør Facebook til en del af jeres forening

Herudover vil Henning Foss komme og holde et oplæg om ældre og forsikring. Der er nemlig en
del, som er godt at få styr på, f.eks. indenfor rejseforsikring.
Vi har udarbejdet en oversigt med datoerne. Det ligger i materialet I har fået til mødet. Jeg vil
opfordre jer til at tage spørgsmålet om at deltage i kurserne op i jeres egne foreninger i nærmeste
fremtid.
Kurserne er gratis at deltage i, og I kan tilmelde jer hos Lars eller Mette i centret.

Nye krav til os

Vi har som bestyrelse en fælles interesse i at udvikle Rødovre Frivilligcenter i retning af blive mere
udviklings- og resultatorienteret – som anbefalet i 2016-evalueringen af landets frivilligcentre
(Rambøll-rapporten).
Allerede nu mødes landets 68 frivilligcentre med nye krav fra samfundets side om at vi skal være
skarpere.
Vi skal i år have en gennembearbejdet en strategi og nye målsætninger, der kan evalueres.
Staten går via vores landsorganisation, Frivilligcentre & Selvhjælp i Danmark, nu i gang med et
projekt, hvor tildelingskriterierne for den såkaldte grundfinansering skal fornyes. Arbejdet skal
resultere i en ny kvalitetsmodel, som også kommer til at gælde for os.
Den gode nyhed for alle frivillige kræfter er, at et flertal i Folketinget har afsat midler til at sikre
frivilligcentrenes grundfinansiering på nuværende niveau frem til 2021 - altså 350.00 kroner årligt
fra staten. Desuden skal frivilligcentrene evalueres igen om fire år.
Vores bestyrelse har i samarbejde med frivilligkoordinator Lars Thorndal derfor en udfordring - en
spændende en - med at sætte os nye mål for Rødovre Frivilligcenter. Bestyrelsen vil selvfølgelig
gerne invitere dig og din forening til at give os flere ideer til dette arbejde.
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Tak
Tak til Rødovre Kommune for et godt samarbejde i 2017 - bl.a. med at udvikle ideer til
Rødovredagen.
Så vil jeg gerne takke bestyrelsen for vores frivilligcenter for de mange kræfter og gode ideer, som
I kommer med.
Og til sidst tak til alle her ved generalforsamlingen for jeres opmærksomhed.
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