RFC Beretning for 2019 og 2020 (Generalforsamling 2021)
Velkomst
Dejligt med fremmødet.
Frivilligcentrets fornemste opgave er at støtte op om foreninger, organisationer og
enkeltpersoner i udførelsen af frivilligt socialt arbejde. Det er det, vi er sat i verden
for. Det frivillige arbejde kan ikke undervurderes. Så TAK FOR JER. Uden jer ville det
ikke give mening med et frivilligcenter.
Indledning
Det er lidt anderledes, at skulle stå her den 25. august 2021 og fremlægge
årsberetning, som altså i det her tilfælde bliver en toårsberetning – godt og vel. I
kender alle årsagen.
Tak til Bent
Inden jeg går i gang med beretningen, er der en, som jeg gerne vil takke. Vores
hidtidige formand valgte at trække sig fra posten i februar 2020 – lige inden den nok
så berømte virus satte ind. Bent ønsker at kunne bruge mere tid på enkeltopgaver i
det frivillige arbejde i Rødovre. Og Bent har heldigvis sagt, at han vil fortsætte med
at arbejde for Frivilligcentret. Jeg ville godt have inviteret Bent herop, men Bent har
valgt at være bortrejst – og det skal være ham vel undt. Vi skal nok ”fange” ham
senere og overrække ham en lille erkendtlighed for indsatsen.
Her kommer så beretningen
Tak
Inden en gennemgang af tiden siden seneste generalforsamling i april 2019, vil jeg
gerne starte med en takkerække! Så kommer de egentlige begivenheder bagefter.
Lars og Mette og Kirstine.
I har alle 3 arbejdet solidt, seriøst og med stor entusiasme med allehånde daglige
opgaver og udfordringer – også mens centret har været lukket ned. Det har været
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en rigtig svær tid, hvor der også har været noget sygdom ind over. TAK for jeres
store indsats!
Og I 3 gør det jo ikke alene. Det foregår i et fantastisk samarbejde med en gruppe
frivillige, der er med til at få tingene til at hænge sammen ved de mange
arrangementer – både de faste ugentlige cafeer og andet, og ved de lidt større
arrangementer.
Jeg føler en stor lyst til at takke jer enkeltvis, men vi skal helst være færdig med
generalforsamlingen kl. 21. Så det er der ikke tid til. Men TAK alle sammen.
Så er der bestyrelsen. Det er vigtigt med aktive, dynamiske bestyrelsesmedlemmer
med blandede kompetencer. Så tak til alle nuværende bestyrelsesmedlemmer og
jer, der vælger at stille op til valget, som jo vil finde sted senere under
generalforsamlingen.
I 2019 har vi afholdt de 6 planlagte bestyrelsesmøder, som det er fastlagt i
vedtægterne. Derimod har vi måttet aflyse/udsætte et antal bestyrelsesmøder i
2020 og 2021. Forretningsudvalget, som består af formand, næstformand, kasserer
og koordinator, har afholdt de planlagte forretningsudvalgsmøder i 2019. Der har
været rigtig mange møder i forretningsudvalget i 2020 og 2021. Nogle af møderne i
2020 måtte foregå pr. telefon. Det er ikke så sjovt – men det gik!
I 2019 havde vi et enkelt længerevarende udvalg kørende, nemlig Frivillig Fredagudvalget, som bestod af koordinatoren, 2 fra bestyrelsen (Trine og jeg) samt Michael
Bank Weltz, som jo var vores PR-frivillige. De samme personer har siddet i vores
Aktivitets- og planlægningsudvalg, Udvalget har til opgave at understøtte aktiviteter
og projekter, som falder ind under Frivilligcentrets formålsparagraf, og står for den
overordnede planlægning og styring af aktiviteterne, men i 2020 og 2021 har det jo
været småt med aktiviteterne. Stor TAK til udvalgene. Og til Michael, der har gjort
en kæmpe indsats for at synliggøre Frivilligcentret på de sociale medier. Michael har
valgt at stoppe som frivillig i RFC. TAK til Michael, som bliver svær at undvære.
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Der var også oprettet et udvalg til forberedelse af vores deltagelse i Rødovredagen i
2020. Dette udvalg bestod af Lars og Kirstine fra RFC, og – endnu en gang – Michael
Bank Weltz, samt Maj-Britt Petersen fra Musikcafeen.
Der har været par udvalg, som havde til opgave at fremkomme med forslag til
ændring/præcisering af afstemningsreglerne til generalforsamlingerne. Først et
udvalg i 2019, og senest her i år. Dette udvalg bestod af Ulla Spangtoft, Jens
Dalsgaard fra bestyrelsen og Lars Thorndal. Resultatet af udvalgets arbejde vil I
opleve lidt senere i programmet.
Når vi nu er i gang med takkeriet – vi har et rigtig fint samarbejde med kommunen.
Både forvaltningen og politikerne. Vi er jo i tæt dialog og samarbejde med Social- og
sundhedsudvalget, som indtil sidste år har haft Britt Jensen som meget engageret
formand. Det vil vi også gerne sige tak for. Britt har jo så siden fået ”nyt arbejde”
Hun interesserer sig ikke mindre af den grund. Lars og jeg havde fornøjelsen af en
”walk and talk”-tur her tidligere på året, hvor hendes interesse for Frivilligcentret
skinnede klart i gennem.
Vi glæder os til fortsat godt samarbejde med social- og sundhedsudvalgets nye
formand - Annie Arnoldsen Petersen.
Aktiviteter
Så lidt om husets aktiviteter, der jo i høj grad har været præget af pandemien.
I 2019 havde vi ikke mindre end 7 forskellige cafe-tilbud, spredt udover både
hverdage og weekender. Dem glæder vi os til at få rigtig gang i igen:
Hver uge:
Mandagscafe, onsdagscafe, fredagscafe - hvor man kan snakke sammen og hygge
sig.
Hver anden tirsdag:
Cafe Hyggestedet, hvor der spilles forskellige bræt – og kortspil.
Hver anden torsdag:
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Vi satser på at få genstartet vores Musikcafe – hvor vores pianist, Bent Espensen
spiller for, og hvor de fremmødte synger med.
Hver 1. søndag i måneden:
Cafe Lopperne, hvor der hygges og spilles banko.
Derudover filmcafe hvor dato bliver annonceret i RFC fra gang til gang.
Nogle af cafeerne har været på udflugter med spisning.
Endnu en gang en meget stor tak til alle som er frivillige i vores cafearbejde. De gør
en kæmpe indsats. Igen – det bliver for omfattende at nævne alle ved navn. Det er
tale om en stor gruppe. HURRA for dem.
Selvhjælpsgrupper
Og så er der selvhjælpsgrupperne. Disse grupper er jo en af centrets allervigtigste
funktioner,
2 grupper, hvor pårørende til demente samles og taler sammen, og hvor Ea og Arna
er igangsættere.
2 grupper Kom videre mand grupper,
Og så har vi oprettet en Veterancafe.
2 selvhjælpsgrupper er lukket på grund af manglende rekruttering.
Kirstine gør en rigtig flot indsats med støtte og inspiration. Til tovholdernes store
glæde.
De nye selvhjælpsprojekter er bl.a. Kom Videre Mand, der fokuserer på mænds
udfordringer, når der opstår stress, arbejdsløshed eller skilsmisse. Mindre grupper
mødes 8 gange under kyndig ledelse af en mand, der har indgående viden om
problemstillingerne. Vi har haft 2 sådanne grupper med Torben Risberg-Hansen,
som nu er stoppet og Carsten Sivertsen som tovholdere. De er begge erfarne
frivillige, og er begge uddannet i dette særlige koncept. Håkon Nielsen er trådt til
som tovholder sammen med Carsten. Håkon er også involveret i Veterancafeen.
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Der er også planer om at opstarte nye selvhjælpsgrupper. Her kan nævnes
- Pårørende til personer med misbrug
- Kvinder midt i livet plus 45
- forældre til børn med funktionsnedsættelser
Vi var også repræsenteret, da kommunen fejrede veteranerne ved veteranernes
nationale flagdag den 5. september 2019. Borgmesteren bød velkommen til de
personer, der havde været udsendt i en række af verdens konfliktområder. Mange
af veteranerne havde deres familie med til arrangementet. Der var forskellige
indslag, og Håkon fortalte om Frivilligcentrets veterancafe, der startede den 30.
september 2019.
Disse veterancafeer er for veteraner og deres pårørende. Der er over 200 veteraner i
Rødovre – noget, som vi andre næppe tænker meget over i dagligdagen. Der er et
stort behov for disse involverede, så det er godt, at vi kan hjælpe.
Det er nogle rigtig spændende projekter, som der er store forventninger til. Men det
kræver økonomiske midler. Kirstine har fokus på udvikling af selvhjælp og udvikling
af samskabelsesprojekter sammen med Rødovre Kommune. Kirstine bruger derfor
mange kræfter på at søge fondsmidler. Dorthefonden har givet støtte, som derved
er med til at gøre det muligt at gennemføre disse projekter. Her skal det bestemt
ikke glemmes, at Rødovre Kommune har givet en pæn sum penge. Tak for det.
Jeg nævnte tidligere, at vi gør meget ud af at øge Frivilligcentrets synlighed, og jeg
omtalte Michaels store indsats på området med Facebook, Instagram og podcasts.
Her vil jeg også nævne, at Mette Christensen laver nogle fine, oplysende
nyhedsbreve, som har givet gode tilbagemeldinger. Derudover kommer også
omtaler både i Rødovre Lokal Nyt, i Lokalradioen og i kommunens månedlige
magasin, Sammen om Rødovre.
Studietur
I 2019 var bestyrelsen på en studietur til Hyltebjerggård, som er et aktivitets- og
frivilligcenter i Vanløse. Det var en meget udbytterig tur.
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Den 9. juni 2020 skulle bestyrelsen have været på en ny studietur. Det var planlagt
at gå til Frivilligcenter Silkeborg, som er et af de mere dynamiske og vidtfavnende
frivilligcentre. Det er vigtigt at komme ud og få ny inspiration – og måske være med
til at inspirere andre. Vi håber på snart at få mulighed for studietur.
Store pandekagedag
Foregik i 2020 den 25. februar. Der er nogle kristne traditioner, der ligger bag. Men
– som det også stod nævnt i vores nyhedsbrev: Der er ikke brug for forklaringer eller
undskyldninger for at spise pandekager.
Foredrag og kurser
Der var en del planer, som har måttet udskydes.
Der er særligt et projekt, vi vægter at få sat i søen. Rødovre Kommune har etableret
en Forenings- og Fritidsportal. Portalen indeholder relevante oplysninger om
foreninger i Rødovre – formål, bestyrelse m.m. Via portalen er det muligt at booke
lokaler m.m. Det er vores planer at lave workshops for interesserede – naturligvis
styret af kompetente folk fra kommunen.
Aflyste/udsatte kurser
Planlagte kurser har måttet aflyses/udsættes
Vi havde planlagt et antal kurser, hvor et af dem er blevet udsat. Et af dem er: ”Få
styr på foreningens kommunikation”. Med Michael Bank Weltz som underviser. Det
kan han nemlig også …
Andre planlagte kurser vil hurtigst muligt blive sat i værk, f.eks.
”Tag temperaturen på foreningens bestyrelse og fyr op under bestyrelsesarbejdet”.
Det er et halvdagskursus.
Og
”Arbejd strategisk med de sociale medier.” Underviser Michael Bank Weltz.
Vi håber på, at mange af jer vil deltage, når vi arrangerer disse kurser.
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Store cykeldag
Frivilligcentret er en fast bestanddel af Store cykeldag. Det er en af mange
muligheder at præsentere os på. Det er med til at øge synligheden. Det var vi også i
2019. Det kom til at foregå på en lidt anden måde 2020. Der var i år lagt en rute,
som man kunne cykle rundt på, men der var ingen besøgssteder. I 2021 foregik det
på mere normal vis. Vi mødtes uden for Frivilligcentret, og rigtig mange cyklede forbi
og fik koldt eller varmt at drikke, samt selvfølgelig pandekager ad libitum.
Rødovredagen
Rødovredagen blev i 2020 meget anderledes end planlagt. Kommunen var nødt til at
aflyse en lang række aktiviteter. Det gjaldt også vores andel. Vi havde planlagt en
stand ved Islev Bibliotek og ved Ejbybunkeren. Derudover havde vi en gruppe
ambassadører, som skulle være rundt og reklamere for Frivilligcentret.
I 2021 bliver Rødovredagen lidt mere normalt. Det foregår ”om lidt” – den 4.
september.
Frivillig fredag
Blev i 2019 som sædvanlig afholdt den sidste fredag i september. Igen var vi på
Rødovregaard, hvor Ahmed Dhaqane, som jo var næstformand i Social- og
sundhedsudvalget på det tidspunkt, holdt åbningstalen. Der var masser af musik
med Pelle Voigt og med KOL-koret. Vores herlige pianist Bent Espensen spillede til
fællessang. Der var dans med Akan Fekuw-gruppen. Der var skattejagt med
foreningen FRI og en guidet tur, der blev styret af Birgit Andreasen fra Rødovre
Lokahistoriske Forening. Og nok så vigtigt: Der var mad, som Lokalhus Syd stod for.
Og så var der pandekager. Det var en god dag! Vi havde endda sat os en
målsætning: Vi skulle have 5 nye medlemmer – og det mål blev indfriet.
I 2020 blev Frivillig Fredag aflyst. I stedet blev holdt et lille arrangement alene for
Frivilligcentrets egne frivillige.
I år bliver det mere normalt. Bortset fra, at vi i Rødovre skubber det en uge pga. et
arrangement, der involverer en masse af kommunens medarbejdere. Det kommer til
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at foregå i Broparkens festsal. Der vil være lidt underholdning og andre ting. Og der
sluttes af med noget mad. Det bliver fredag den 1. oktober kl. 16 til 20.30.
Årets Ildsjæl
Frivilligcentrets leder, Lars, er med i den gruppe personer, der udpeger Årets Ildsjæl
Det er en rigtig god og eftertragtelsesværdig pris, hvor kommunen giver en pris til
en person, gruppe eller forening, der har gjort en særlig indsats i det forgangne år. I
2019 gik prisen velfortjent til Stafet for livet. TILLYKKE!
Uddelingen i 2020 blev skudt til foråret 2021 og her blev det foreningen ”Stop Spild
Lokalt” og Gurli Møller fra Senioruniversitetet Aktive Seniorer som delte prisen.
Stort TILLYKKE til begge modtagere.
Julestue
Vores traditionelle julestue i 2019 var som sædvanlig en velbesøgt begivenhed.
Temaaften i februar 2019
Hvor ”Mænds udfordringer” var på programmet. Der var pænt fremmøde
Ideworkshop den 3. oktober 2019
Hvordan ser fremtidens frivillige, sociale landskab ud i Rødovre? Kommunen stod
som arrangør, men det foregik i RFC, og rigtig mange af vores medlemmer deltog.
Andre workshops og kurser har vi som nævnt måttet udsætte.
Status på projekt samskabelse.
Vi har i 2021 indgået en meget vigtig aftale med Rødovre Kommune.
Aftalen fokuserer på 2 områder: at hjælpe borgere som henvender sig til kommunen
om at finde den foreningsaktivitet/tilbud som passer til deres behov og at udvikle
samarbejdet mellem Rødovre Kommune og Rødovre Frivilligcenter således at begge
har et bredere kendskab til muligheder og tilbud.
Rødovre Kommune giver et tilskud på 100.000 kr. årligt til en ansættelse 5 timer
ugentligt som skal dækkes via en RFC medarbejders tilstedeværelse på Egegårdsvej.
Kirstine, men også Lars, vil deltage med tilstedeværelse på Egegårdsvej.
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Den sociale vejviser
Vi har i nogle år haft Den Sociale Vejviser, som ikke mere vil blive genoptrykt.
Foreningsportalen skulle meget gerne gå hen og blive en værdig afløser, som jo også
meget nemmere vil kunne ajourføres.
Frivillige til selvhjælpsgrupper
Der gøres en stor indsats. Hvis nogen har ideer til grupper, eller kan medvirke som
frivillig – så kontakt RFC. Ideer m.m. skal være meget velkomne.
Vi nærmer os afslutningen på beretningen, og her vil jeg hæfte mig lidt ved
Frivilligcentrets strategi og målsætning:
Der er fokus på to områder fokus på to områder:
1. Samarbejdet og samskabelse med Rødovre Kommune om Selvhjælp m.m.
2. Aktive medlemmer i Rødovre Frivilligcenter.
Og hvor er vi så i dag i forhold til disse to punkter? Jeg skal nok lade være med at gå i
detaljer, men bare for lige at få det med.
Hvad angår samarbejde og samskabelse – så har vi jo indgået den tidligere omtalte
aftale med Rødovre Kommune.
Og hvad angår medlemstallet, ja – så er det i rigtig pæn vækst.
Antal medlemmer
Vi er efterhånden nået op på 53 medlemsforeninger. Jeg vil gerne byde velkommen
til de nye, som er: Kirkens Korshær Genbrug Rødovre, Blå Kors, IMDS, (Indian Majlis
in Danish Society)
Afslutning
Vi vil da gerne være flere – så lad os alle sammen kæmpe videre for Rødovre
Frivilligcenter. Vi kan alle gøre en indsats – stor eller lille.
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Og hermed slutter beretningen for denne gang. Men skulle vi ikke bryde lidt med
traditioner og råbe et trefoldigt leve for Rødovre Frivilligcenter og alle centrets
pragtfulde frivillige. HURRA, HURRA, HURRA.
Tak for ordet!
Rev. 29.7.21-hf
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