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Til generalforsamling i RFC onsdag den 24. april 2019 

 

Bestyrelsens beretning 

 

Velkommen. Dejligt at se at I møder frem og engagerer jer i det frivillige sociale arbejde her i 

Rødovre. 

 

Vores frivilligcenter er et fællesskab - en særlig forening - som har til formål at hjælpe og støtte 

jeres foreninger.  

Husk at vi er en demokratisk organisation, hvor I kan søge indflydelse. Vi skal bruge aktive 

bestyrelsesmedlemmer for at kunne styrke vores frivilligcenter. 

 

*** 

I 2018 har vores frivilligcenter arbejdet meget stabilt og driftsikkert.  

I hverdagen er det vores personale, som får centret til at køre godt. Det sker i et løbende 

samarbejde med en gruppe af frivillige, som står for vores arrangementer og tilbud. 

Mange medlemsforeninger er aktive og bruger frivilligcentret. Det går forrygende godt for vores 

café-tilbud. Alt i alt: Vi er et center for trivsel.  

Det kan mærkes positivt, at vi nu har 11 års virke i Rødovre bag os, og at der er solid opbakning til 

vores center.  

Vi er nu 50 foreninger, der er medlemmer af Rødovre Frivilligcenter.   

Vores nyeste medlemmer er Gigtforeningen, Kirkens Korshær og Sklerodermi-foreningen, og jeg 

vil på hele centrets vegne sige "Velkommen til". Det er bestyrelsens håb, at I kommer til at trives i 

vores center og vores fællesskab. 

*** 

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. 



2 
 

2 
 

Vi oplever forsat meget liv og mange fællesskaber i Cafeen, Pejsestuen og Kortstuen. Efter ønske 

fra en af vores foreninger har vi i 2018 indkøbt ekstra borde til Pejsestuen, så der er plads til flere 

på kurser o. lign. 

Vi er meget tilfredse med vore lokaler med moderne Av-udstyr. Derfor en særlig tak til Rødovre 

Kommune, der stiller lokalerne til vores rådighed.  

 

Cafeerne 

I lang tid har frivillige ildsjæle stået for vores åbne cafétilbud - Café Kig-ind, Onsdagscafeen og 

Musikcafeen -  og det er SÅ imponerende, at de frivillige tovholdere er vedholdende.  

I 2018 har der været filmcafé hver måned, og de frivillige har åbnet endda flere tilbud, nemlig Café 

Hyggestedet og Café Lopperne. 

Traditionen tro har der været udflugt med bus for cafeerne. I 2018 gik turen til Dyrehavsbakken. 

Fra bestyrelsens side er vi bevidste om, at vi har noget meget værdifuldt her, og vi er glade for at 

kunne støtte cafeerne.  

 

Året der gik.... 

 

Store Pandekagedag 

Mandag den 11. marts gjorde vi det igen – bagte masser af pandekager og inviterede alle i 

Rødovre til åbent hus i frivilligcentret. Det var en succes – igen. Og igen må man sige, at vi bringer 

folk sammen og skaber trivsel. 

 

Foredrag og kurser 

I 2018 afholdt vi et arrangement, hvor Henning Foss kom og gav gode råd om forsikring for ældre. 

F.eks. når man skal rejse. Vi gennemførte også et kursus i at passe på sin forenings penge som 

valgt kasserer. Her var kursusleder vores egen kasserer, Jens Dalsgaard, på banen. 
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Studietur  

Torsdag den 8. juni tog bestyrelsen på en studietur, hvor vi besøgte Herlev Frivilligcenter og 

Energicenter Voldparken, som ligger ved Utterslev Mose lige inden man kommer til Tingbjerg. Vi 

fik lejlighed til at spørge ind til bl.a. hvordan man kan drive et økologisk folkekøkken på fast basis 

som en del af en socio-økonomisk virksomhed.  

 

Store Cykeldag  

…var igen en stor succes. Søndag den 10. juni åbnede vi centret, og 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. 

 

Apropos at cykle... 

I 2018 er der kommet gang i de frivillige cykelpiloter, som kører med ældre borgere ud fra 

Rødovres plejehjem. Det er en fantastisk konkret hjælp til andre mennesker - og så er det jo sundt 

for den frivillige selv! 

På fotoet ser I en af vores lokale cykelpiloter, Jan (til højre) ude at cykle sammen med Hans Ove.  

Fotoet er lånt fra seneste nummer kommunens blad, "Sammen om Rødovre" 

Vores rolle som frivilligcenter er her at bakke op om kommunens projekt og være med til at 

synliggøre succeshistorien ved at fortælle positivt om den og på den måde gøre flere borgere 

nysgerrige og tænke: Hmm, jeg kunne da godt tænke mig at blive cykelpilot og hjælpe et andet 

menneske. 

 

Rødovre-dagen 8. september 

For tredje år i træk stod Rødovre Kommune for Rødovre-dagen. Det er et lokalt mini-folkemøde og 

holdes ved Rådhuset, Hovedbiblioteket og Viften.  

Rødovre-dagen var et supergodt arrangement, og fra frivilligcentret deltog vi med en stand og 

stod for en kage-konkurrence.  

Lykkeligvis for alle deltagere og alle gæster var det et skønt vejr.  
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Vi forventer selvfølgelig at deltage igen i år og være med til at synliggøre Rødovre Frivilligcenter. 

Alle bør sætte et stort X ved datoen lørdag den 7. september 2019 - den næste "Rødovredag". 

 

Frivillig Fredag 28. september 

Vi havde en festdag på Rødovregaard. Det var den 28. september - og vi oplevede for 4. år i træk, 

at mange foreninger er aktive og er med til at skabe et fællesskab og en sjov dag. 

Tak til foreningerne for jeres engagement og til Britt Jensen for en inspirerende tale samt til 

folketingsmedlem Morten Bødskov for oplægget. 

Jeg har udvalgt nogle fotos, som viser noget af den gode stemning fra denne dag. 

I år fejrer vi Frivillig Fredag den 27. september. I må endelig komme med forslag til, hvordan vi kan 

forbedre og forny arrangementet.  

For at give inspiration til nye, anderledes aktiviteter hos jer, udvikler Frivilligrådet hvert år et nyt 

tema for Frivillig Fredag.  

"Vil du med? - Find dit frivillige fællesskab" er titlen på årets tema for Frivillig Fredag. Vi ved fra 

flere undersøgelser om frivillighed, at de, der ikke er frivillige, faktisk gerne vil være det - hvis bare, 

der var nogle, der spurgte dem. Derfor opfordrer Frivillig Fredag med dette års tema til at invitere 

flere med ind i de frivillige fællesskaber. 

 

Årets Ildsjæl 2018 

Årets ildsjæl blev kåret i december 2018 ved et arrangement på Ørbygård. Det er Rødovre 

Kommune, som hvert år uddeler en pris til en ildsjæl.  

Prisen gik til Røde Kors' Vågetjeneste, som udfører et uvurderligt frivilligt stykke arbejde. Med den 

klare holdning til, at ingen skal dø alene, tager de frivillige ud til andre mennesker, som er døende.  

De er til stede i rummet, holder i hånd, lytter til den døende og aflaste eventuelle pårørende i en 

følelsesmæssig svær situation. 

Mange mennesker kan blive utrygge og bange for alt omkring døden, men i Røde Kors er der 

mennesker, som på frivillig basis kan noget helt særligt.  

Herfra skal også lyde et stort tillykke med prisen som Årets Ildsjæl. 
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Foreningsportalen  

Rødovre Kommune arbejder på at skabe en digital hjemmeside, som kaldes ”Foreningsportalen”.  

Her skal alle foreninger i kommunen – om det handler om idræt, kultur eller socialt arbejde – være 

synlige for borgerne i Rødovre, og der kommer til at blive særlige funktioner som f.eks. lokale-

booking og ansøgninger til kommunen om tilskud. 

Status er, at kommunen har valgt it-leverandør, og vi regner med, at Rødovre Frivilligcenter kan 

bidrage med alle de data, som jeres foreninger allerede vises med i ”Den sociale Vejviser”.  

 

Julestuen 

7. 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.  

I år havde vi mulighed for at lave en større julestue end tidligere, fordi vi kunne folde den nye 

glasvæg sammen og inddrage Kortstuen i caféområdet. Det fungerer helt perfekt. 

 

Selvhjælp og Samskabelse med Rødovre Kommune 

Den gode nyhed er, at takket være en håndfuld frivillige er der fortsat aktive Selvhjælpsgrupper, 

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.  

Det vigtige ved Selvhjælp er, at ingen står helt alene, men netop mødes med ligesindede - og at 

der gælder fortrolighed og ligeværdighed. 

Bestyrelsen har i sit arbejde for at støtte Selvhjælp været i yderligere dialog med Rødovre 

Kommune i løbet af 2018, og vi er meget glade for, at kommunen vil hjælpe os med at synliggøre 

Selvhjælp og selvhjælpsgrupper.  

Samtidig går kommunen aktivt ind med 30.000 kr. til at støtte Rødovre Frivilligcenter i at styrke 

Selvhjælp og Samskabelse på det sociale område. Sundhedscentret vil støtte med yderligere 
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30.000 kr., og fra vores side går Rødovre Frivilligcenter ind i projektet med en bevilling på 150.000 

kr. i 2019.  

Samlet har denne udvikling givet os mulighed for at gå i gang. Vi søger en medarbejder, som i ca. 

15-18 timer om ugen, kan skubbe gang i mere Selvhjælp og være drivkraften i en kvalificeret 

ansøgning til en almennyttig fond om et nyt socialt Samskabelsesprojekt. Stillingen er 

tidsbegrænset til et år, så der kommer til at blive et tidspres for at skabe hurtige resultater.  

Bestyrelsen har givet projekt ”Samskabelse” høj prioritet. Det ses tydeligt i vores nye Strategi- og 

målsætningsprogram for 2019-2020.  

 

Vores nye strategi og målsætningsarbejde 

Her vil jeg slutte af med at fortælle kort om bestyrelsens vigtigste arbejde i perioden.  

Vi har fornyet vores målsætningsprogram, så der nu er en plan for det videre arbejde i 2019 og 

2020. 

Det er vores strategi- og målsætningsprogram, som vi fremlægger lige om lidt for 

generalforsamlingen. 

Vi har som bestyrelse en fælles interesse i at udvikle Rødovre Frivilligcenter i retning af at blive 

mere udviklings- og resultatorienteret, og det er væsentligt, at vi arbejder med 

kompetenceudvikling og sætter os grundigt i, hvad den nye kvalitetsmodel kræver af os. 

Den politiske virkelighed for alle frivilligcentre er, at et flertal i Folketinget har afsat midler til at 

sikre frivilligcentrenes grundfinansiering på nuværende niveau frem til 2021 - altså 350.000 kroner 

årligt fra staten.  

En anden vigtig opgave for bestyrelsen har været at undersøge vores muligheder for at tegne en 

overenskomst for vores ansatte. Vi har i to omgange forhandlet med HK og med 

frivilligkoordinator. (opdateres efter bestyrelsesmøde den 23. april) 

 

Tak 

Tak til Rødovre Kommune for et godt samarbejde i 2018 - bl.a. med at drøfte mulighederne for 

vores Projekt Samskabelse.  

Så vil jeg gerne takke bestyrelsen for vores frivilligcenter for de mange kræfter og gode ideer, som 

I kommer med.  
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På bestyrelsens vegne vil jeg også takke vores daglige leder, Lars Thorndal, for det løbende 

samarbejde. 

Jeg vil også sige en særlig tak til Anni Hørringsen for hendes indsats i sidste valgperiode. Anni 

besluttede at træde ud af bestyrelsen i 2018 grundet personlige forhold, og Ulla Spangtoft trådte 

ind i bestyrelsen fra at have været suppleant.  

Og til sidst tak til alle her ved generalforsamlingen for jeres opmærksomhed. 

 

(SLUT) 


