Bestyrelsens Beretning 2021.
RFC generalforsamling torsdag d. 28. april 2022
Velkommen til alle.
Dejligt at se at I møder op, og engagerer jer i det frivillige sociale arbejde her i
Rødovre.
Rødovre Frivilligcenter er et fællesskab, en særlig forening hvis opgave er at hjælpe
og støtte jeres foreninger.
På en dag som denne er det vigtigt at huske, at vi er en demokratisk organisation
hvor I kan søge indflydelse.
Vi skal bruge aktive bestyrelsesmedlemmer der gerne vil bruge sine ressourcer for at
styrke vores fælles frivilligcenter.
Lad mig i den forbindelse minde om at vores næstformand Trine Kjær blev hyldet
som årets Ildsjæl i Rødovre i 2021 – tillykke Trine!
-----2021 blev et år præget af Covid-19, ja det har vi måske næsten glemt nu hvor en
forfærdelig krig foregår på vores dørtrin, og meget af vores opmærksomhed i
Rødovre frivilligcenter, er fokuseret på hvordan vi kan hjælpe ofrene for denne krig.
Hverdagen for både ansatte og frivillige var som sagt præget af covid-19 i 2021 og i
starten af 2022, der var både tale om foranstaltninger der havde til hensigt at
modvirke smittespredning, samt om hvordan vi kunne køre vores projekter videre,
sidst men ikke mindst hvordan kunne RFC være med til at afbøde de negative
virkninger Covid-19 måtte have for vores brugere og frivillige.
Nu hvor Covid-19 tilsyneladende er på tilbagegang, er det positivt at se hvordan de
forskellige brugere af RFC er ved at vende tilbage, så der er liv i lokalerne igen, men
der er stadig mulighed for flere brugere i vores lokaler.
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Vi er nu 55 foreninger, der er medlemmer i Rødovre Frivilligcenter.
De senest tilkomne er Mødrehjælpens lokalforening Hvidovre-Rødovre, H.C.
Andersen Samfundet og Foreningen aktive kvinder.
Efter at vi har eksisteret i 15 år, hvor vores lokaler har været flittigt brugt, må vi
indrømme at sliddet kan ses, både i køkken og de øvrige lokaler, derfor er det en
glæde at en gruppe dedikerede frivillige er begyndt på en hovedrengøring, som
opstart på en gruppe af frivilligværter, der vil være behjælpelig med forskellige
opgaver i RFC.
Nu håber vi at vi også kan få udskiftet noget af det mest slidte, som f.eks. Køkken
bordpladerne, og gulve i Kortstue, og pejsestuen.
Hvad angår Pejsestuen, så er den lukket for tiden, efter et uheld, der gør at man i
første omgang har måtte fjerne halvdelen af gulvet, hvad der skal ske med resten,
og hvornår vi kan tage lokalet i brug igen tør vi ikke spå om på nuværende tidspunkt,
men efter sommerferien er et bud.
---------Caféerne:
Det er også dedikerede frivillige, der kører en række caféer:
Mandag/fredagscaféerne, der udover de ugentlige caféer, også arrangerer en
udflugt et par gange om året, udover fællesspisningerne, og grillarrangementerne.
Café Hyggestedet: Der tirsdag i ulige uger mødes til hygge og måske et terningspil.
Café Lopperne: mødes første søndag i måneden.
Gå gruppen: Går en tur på en times tid hver onsdag, ofte tager den efterfølgende
kaffepause længere tid.
Musikcaféen: Har ligget stille i en periode, men nu er den heldigvis kommet op og
køre igen. Musikcafeen mødes nu igen torsdag i lige uger fra kl. 10-12.
-------
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Året der gik:
Siden den seneste generalforsamling D. 25. august 2021:
Deltog vi i Rødovre dagen Den. 4. september 2021.
Der var en udgave, der lignede den vi kendte før i tiden, med dejligt mange
mennesker, vi deltog med en stand.
Frivillig fredag blev i 2021 afholdt 1. oktober, som noget nyt blev den afholdt her i
Broparkens store festsal.
Annie Arnoldsen Petersen holdt åbningstalen, tak for en inspirerende tale.
Der blev lagt vægt på en indføring i Foreningsportalen og networking, men der var
også tid til både et humoristisk indlæg fra Christians chrummer Christian, samt et
oplæg af Michael Bank Weltz: Flere veje til at styrke fællesskabet.
På grund af Covid-19 så vi os desværre nødsaget til at aflyse julehyggedagen.
Pandekagedagen blev afholdt 18. februar, hvor lokalerne igen blev fyldt med glade
gæster.
Det var som sædvanligt en meget hyggelig eftermiddag, hvor snakken gik godt, og
der var rigtig god afsætning af pandekager.
----Selvhjælp og Samskabelse:
Selvhjælpsgrupper:

Kom videre mand: Der har kørt et forløb, og to af vores gruppeledere har været
”udlånt” til Frivilligcenter & selvhjælp Gentofte, hvor de har gennemført et
KVMforløb. Et nyt forløb startede i går D. 27.april.
Kvinder midt i livet (+45): for kvinder fra 45 og op.
Pårørende til Demente: to grupper.
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Netværksgrupper:
Parkinsongruppen
Veterancaféen: Holder møder for danske veteraner.
Onsdagscaféen: Det er næsten blevet til det koncept der andre går under navnet
Hemmingway club, da det mest er mænd i aldersgruppen 45 til 75 der mødes, men
kvinder er meget velkomne.
Børn med autisme: I samarbejde med SOBO (Social og Borgerservice) har vi planer
om at starte en gruppe for forældre til børn med autisme, for tiden kører der en
række temaaftner om emnet.
Samarbejde med Social og Borgerservice:
Mød mig: Et nyt samarbejde der er kommet godt fra land, er vores samarbejde med
SOBO hvor borgere kan komme direkte ind fra gaden, og møde ”kommunen” og to
gange om ugen kan man også møde en ansat fra RFC, der kommer vi i kontakt med
borgere der har forskellige udfordringer, og hjælper dem omkring den frivillige
verden. Derudover sker der en udveksling af erfaring og viden med sagsbehandlere
og bostøtter. Det er et supergodt koncept som giver en bred vifte af gode resultater,
både for kommunen og for RFC.
Strategi og målsætning
Det var det vi er i gang med, men vi må jo se ud i fremtiden, og lægge en strategi, og
have nogle målsætninger for hvad vi vil med Rødovre Frivilligcenter, og ikke mindst
de frivillige og ansatte der lægger så meget tid og arbejde hos os.
Vi har arbejdet med emnerne i Forretningsudvalget, og når den ny bestyrelse træder
sammen, vil vi afholde en workshop, for bestyrelse og ansatte.
Dette arbejde skal munde ud i en Strategi og målsætninger for 2023/2024.
Strategiarbejdet er et vigtigt arbejde, ikke mindst fordi vi arbejder mere og mere
sammen med Rødovre kommune omkring det frivilligt sociale arbejde, og vi er
naturligvis glade for at blive regnet som en aktiv og kompetent medspiller i
kommunens sociale arbejde, men netop derfor er det vigtigt at vi er os bevidst om
hvilke områder vi vil prioritere, da vi ikke har ressourcerne til at forfølge alle mål.
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Økonomi:
Økonomisk ser den nære fremtid fornuftig ud, men også her må vi prioritere, så vi
kan få mest muligt ud af vores midler.
Ikke mindst er det vigtigt at vi sikrer en økonomi der gør at vores dygtige
medarbejdere kan sove godt om natten velvidende at deres løn er sikret i en
overskuelig fremtid.
Da vi også kan se at der i fremtiden ikke bliver mindre arbejde omkring
regnskabsarbejdet, har vi, med start fra 1. januar 2022 valgt at lade
bogholderiarbejdet blive lavet af et professionelt firma: PA Bogføring.
TAK:
En tak skal der lyde til Rødovre kommune for et godt samarbejde, og jeg ser frem til
det videre samarbejde.
Bestyrelsen skal bestemt også have en stor tak for jeres arbejde, herunder vil jeg
gerne sende en særlig tak til Jens for at få samarbejdet med PA Bogføring til at gå så
gnidningsløst.
De ansatte har ligeledes gjort en stor indsats, på trods af den store arbejdsmængde
der ligger hos dem, har de nået mere end man kunne forvente, derfor Mette,
Kirstine, og Lars: Stort tak til jer for jeres indsats.
De frivillige er trods alt de vigtigste i et frivilligcenter, og uden jer gik det slet ikke,
derfor skal der fra talerstolen, og fra hele bestyrelsen lyde en meget stor tak til den
enkelte af jer!
Generalforsamlingen er jo højeste myndighed i foreningen, derfor vil jeg også gerne
takke alle jer der er mødt op her, for at møde op, og sidst men ikke mindst, tak for
jeres opmærksomhed.
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