Referat bestyrelsesmøde Tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 17.30

Tilstede:

Janne Egelund Andersen, Esther Haugaard, Yvette Larsen, Haawa Abshir,
Bent Jensen, Birthe Munthe, Fouzia Awala, Ulla Spangtoft

Afbud:

Gert Tillebæk, Yvonne Jørgensen, Kirsten Falster

Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen
2. Valg af ordstyrer.
Bent Jensen blev valgt
3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt.

5. Til opfølgning
Til opfølgning:
2013:24

Lars:

Vedr. tilbud om It-undervisning ældre.
Der skal udarbejdes en annonce som skal tilsendes Janne med
henblik på indrykning i Rødovre Lokal Nyt. Annoncen skal først
drøftes med Yvonne Pocky. Janne oplyser at der skal afholdes
møder med datastuerne og en annonce fra RFC først vil blive
aktualiseret efter dette møde. Annonce har været i LokalNyt.
Punktet afsluttet

2013:25

Lars

Der skal udarbejdes en ny præsentationsfolder samt en
flyer med oversigt over tilbud i RFC (som kontinuerligt kan
opdateres). Disse oplysninger skal kontinuerligt tilsendes
kommunen (Janne). Særligt oplysninger om arrangementer og
temaaftener. Denne præsentationsfolder skal først forelægges
FU.

2014: 1

Lars

Kontakte jobcenteret vedr. ønske om en seniorjobber.
Søren Guldager i jobcenteret er blevet kontaktet via mail og
telefonbeskeder men har desværre endnu ikke svaret tilbage.
D. 14.3.2014 svarede Søren Gulager.
Af svaret fremgår at i fald en seniorjobber skal tilknyttes
Frivilligcenteret skal det ske via ansættelse i Rødovre Kommune
som derefter udlåner seniorjobberen til Rødovre Frivilligcenter.
Søren Gulager oplyste endvidere at der ikke pt. er nogen
administrative seniorjobbere som skal tilbydes ansættelser.
Janne er åben overfor dialog og mulighed på et senere tidspunkt.
Punktet afsluttet.

2014:6

FU

Afholde møder med de foreninger som bruger frivilligcenteret i
weekenden for at få en dialog vedr. hensigtsmæssig brug af
lokaler.

2014:7

FU

Vedtægtsændringer.
Oprindelige forslag vedtaget.
En fra hvert område skal, som udgangspunkt, være
repræsenteret i bestyrelsen og resten kan vælges uden
hensyntagen til tilhørsforhold.
Nyt forslag vedtaget.
En fra hvert område skal være repræsenteret i bestyrelsen og
resten kan vælges uden hensyntagen til tilhørsforhold.
Forslaget skal formuleres og forelægges til godkendelse i
bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde. Derefter skal forslaget
forelægges Social og Sundhedsudvalget til godkendelse.

2014:8

Lars

Lars forsøger at få et tilbud fra FriSe indeholdende muligheder for
regnskab og revision samt pris. Dette er sket.

6. Sidste nyt fra formanden og koordinator.
Formand:
Der bliver arbejdet intenst med nyhedsbrevet.
Formanden har lavet research vedr. fundraising. Formand opfordrede
bestyrelsesmedlemmer til at indgå i en fundraisinggruppe. Formanden har kontaktet
Legatregistret hvor vi, mod betaling, (700 kr.), kan få assistance til ansøgning af
fonde. Fundraising skal bruges til arrangementer, udvikling af selvhjælpsgrupper,

driftsomkomstninger, løn til personale m.m. Derudover vil det være godt hvis RFC
opnår kompetencer som vi kan tilbyde andre foreninger.
Foreningshuset har en database, støttet af kommunen, som vi evt. kan få hjælp fra.
Frise skal forespørges om de kender legatregistret.
Ideen om oprettelse af en egentlig fundraisinggruppe blev nævnt.
Koordinator:
-

FU har besluttet at nulstille Datastuen idet der har været en del uro grundet
konflikter. Yvonne Jørgensen fra Ældresagen har givet tilbagemelding om at hun
forventer at Ældresagen vil kunne stille undervisere til Datastuen til rådighed.
Hun forventer at gøre noget ved sagen når hun vender tilbage fra ferie.
Vi har fået kontakt til en frivillig som gerne vil være underviser. Vi vil forsøge at
få denne frivillig på kursus i Windows 8. Derudover vil det måske være en god
ide at denne frivillige tilknyttes vandværket som ”føl”, så undervisningsmaterialet
og kulturen omkring datastuen også kan blive en del af datastuen på Rødovre
Frivilligcenter. Vi kunne også spørge vandværket om de kan stille et par
undervisere til rådighed. Evt. et møde med Lennart med deltagelse af Janne.

-

Janne nævnte ved mødet d. 27.2. at Rødovre Kommune har kontakt til en
underviser som kan tilbyde et undervisningsforløb i 3 moduler vedr.
foreningernes kompetenceudvikling. Dette tilbud vil Rødovre frivilligcenter gerne
lægge lokaler og hjælp med det praktiske til.
Firmaet kommer på frivilligkonferencen hvor tilbuddet bliver præsenteret. Janne
er positiv vedr. at kurset evt. afholdes i RFC´s lokaler.

-

Vores virksomhedspraktikant, Kira Gade, er langt fremme med hensyn til
opsætning af vores nye hjemmeside som får en lang række nye funktioner og
muligheder. Koordinator glæder sig til at hjemmesiden bliver aktiveret.

-

Arbejdet med den sociale vejviser går fremad. En lang række foreninger er
blevet kontaktet med henblik på information til vejviseren, og opdatering af
kontaktdata. Arbejdet fortsættes.

-

Vedr. projekt krisegruppe.
Vi har 4½ deltagere opskrevet som deltagere til krisegruppe og mangler derfor
blot en enkelt for at kunne opstarte projektet. En folder er udformet og er
egentlig klar til at blive trykt. Vi har et teknisk problem med et billede som
forventes løst én af de nærmeste dage. Vi forventer at krisegruppen bliver
opstartet inden længe.

-

Vedr. Onsdagscafeen.
Onsdagscafeens tilbud vil blive udbygget med et tilbud om oplevelsesture i
naturen og ved museumsbesøg.

-

Vedr. Selvhjælpsgrupper.
En selvhjælpsgruppe ”små Skridt” vil blive igangsat i morgen. Små skridt
gruppen er i samarbejde med Sundhedscenteret.
Derudover forventer vi opstart af en selvhjælpsgruppe med kræftramte indenfor
den nærmeste fremtid. Også den gruppe er i samarbejde med
Sundhedscenteret. Gitte har et møde med en repræsentant for
Sundhedscenteret d. 20.3.2014

Afholdte møder:
-

Koordinator har besøgt Greve Frivillighedscenter.

-

Koordinator har været på det sidste af i alt 5 kursusmoduler i Odense

-

Koordinator har afholdt samarbejdsmøde med Susanne Mikkelsen fra Kærene.

-

Koordinator har været til møde på Rødovre Kommune med Socialdirektør Ole
Pass og Janne Egelund Andersen. Baggrund for mødet var afklaring af
kommunens forventninger til Rødovre Frivilligcenter på baggrund af vort seneste
bestyrelsesmøde med deltagelse af Britt Jensen. Rødovre Kommunes forventer
at;
o
o
o
o
o

Nyhedsbrevet udsendes snarest,
Der bliver afholdt aftenarrangementer/temaaftener med relevante emner,
madprojektet programsættes,
den sociale vejviser datofastsættes.
Derudover var der et ønske om at opstarte et projekt med hjælp til unge
som har svært ved at styre sin økonomi.
o Bestyrelsen blev også anmodet om at overveje hvilke målsætninger vi
har med hensyn til Frivillig Fredag.
Kommende møder:
-

Koordinator deltager, på invitation fra Rødovre Kommune, i seminar vedr. ny
frivillighedsportal d. 20.3.2014.

Personale:
-

Gittes nye kontrakt er udfærdiget og underskrevet. Den gælder frem til d.
31.12.2014.

Hjemmeside:

-

Vi har brug for et billede af Janne og Haawa.

7. Visioner og ønsker.
-

Etablering af fundraisingudvalg?
Ved sidste bestyrelsesmøde fremlagde Koordinator et ønske om at nedsætte et
fundraisingudvalg. Baggrunden herfor er at fundraising er en meget
ressourcekrævende opgave som Koordinator meget svært kan løfte alene.
Formanden har gjort en del research vedr. fundraising.

-

Fokus på bestyrelsens opgaver og ansvar.
Koordinator foreslår at bestyrelsen afsætter som minimum en mødeaften hvor
bestyrelsens opgaver og ansvar kan blive debatteret og belyst. FU skal finde en
dato eller to til forslag for bestyrelsen første gang efter generalforsamlingen. På
denne dag skal opgavefordeling mellem FU – bestyrelse og koordinator
fremlægges til debat.

8. Nyt fra kassereren. Se bilag 1-4
8.1. Budget og regnskab.
Koordinator og kasserer har afholdt 2 møder vedr. budget 2014. Det
fremlagte budget fra kasserer afviger på væsentlige punkter fra de budgetter
som kasserer og koordinator var blevet enige om.
Budgetfremlægning blev udsat grundet dette problem.
8.2. Status af økonomien.
Bankbeholdning RFC pr. 28.2.2014: Kr. 61.682
Bankbeholdning Selvhjælp pr. 28.2.2014: kr. 7.300

8.3. Tilbud fra FriSe vedr. regnskab og lønadministration. Se bilag 5
Kasseren foreslår at Karin Spangtoft Øder (ansat i JS-revision) får
overdraget opgaven.
Bestyrelsen beslutter at vi har brug for professionel hjælp. FU får til opgave
at undersøge FriSe´s tilbud nærmere og indhente et konkret tilbud fra begge
og vende tilbage til bestyrelsen med et endeligt forslag til næste
bestyrelsesmøde. Vi skal under alle omstændigheder have en kasserer i
RFC, som blot får en langt mindre omfattende opgave.

9. Forretningsudvalgets seneste referat.

Janne konfirmerer at der er en frivilligkonference d. 5.4. Indbydelser udsendes
snarest.
10. Generalforsamling.
- Vedtægtsændringer
Nyt vedtægtsændringsforslag vedtaget.
En fra hvert område skal være repræsenteret i bestyrelsen og resten kan vælges uden
hensyntagen til tilhørsforhold.
På nuværende tidspunkt er §6, stk. 3 formuleret således:
Stk. 3: Bestyrelsen består af maksimalt 9 medlemmer, heraf 1 kommunal embedsmand
udpeget af Social- og Sundhedsforvaltningen. For at sikre en bred repræsentation i
bestyrelsen skal bestyrelsen som udgangspunkt sammensættes af 2 repræsentanter fra
følgende grupper:






Syge-handicap
Ældre
Integration
Børne-familie

Såfremt der ikke er nok opstillede kandidater fra de nævnte områder fordeles de
resterende pladser i bestyrelsen ved en afstemning, hvor alle grupper og øvrige kan stille
op. De personer med flest stemmer udtages til bestyrelsen, dog kan der i bestyrelsen kun
side én repræsentant fra hver forening eller gruppe.
Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og er på valg i ulige år.
Kasserer og de øvrige medlemmer vælges for to år ad gangen, og er på valg i lige år.
Sidstnævnte er således på valg første år efter stiftende generalforsamling.
Statsautoriseret revisor vælges for 2 år ad gangen.
Koordinator foreslår nedenstående nye formulering:
Stk. 3: Bestyrelsen består af maksimalt 9 medlemmer, heraf 1 kommunal embedsmand
udpeget af Social- og Sundhedsforvaltningen. For at sikre en bred repræsentation i
bestyrelsen skal bestyrelsen sammensættes af 1 repræsentant fra følgende grupper:






Syge-handicap
Ældre
Integration
Børne-familie

Såfremt der ikke er en opstillet kandidat fra de nævnte områder fordeles de resterende
pladser i bestyrelsen ved en afstemning, hvor alle grupper og øvrige kan stille op. De
personer med flest stemmer udtages til bestyrelsen, dog kan der i bestyrelsen kun side én
repræsentant fra hver forening eller gruppe.
Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og er på valg i ulige år.
Kasserer og de øvrige medlemmer vælges for to år ad gangen, og er på valg i lige år.
Sidstnævnte er således på valg første år efter stiftende generalforsamling.
Statsautoriseret revisor vælges for 2 år ad gangen.
Bliver forslaget godkendt af Social og sundhedsudvalget og derefter vedtaget af
generalforsamlingen, vil vedtægtsændringen være gældende for 2015.

-

Dirigent.
Niclas Poulsen
Ved indgang: Ulla og Gert.

-

Valg og valgprocedurer.

a)
Valgprocedurer skal udarbejdes.
Gitte og Lars udtænker valgproceduren. Derefter skal Dirigenten spørges om
input hvorefter FU skal godkende proceduren.
Referent:
Janne.
Stemmeoptællere:
Forslag: udtænkes af Lars og Gitte.
b)
I forbindelse med valg til bestyrelsen foreslår koordinator at bestyrelsen har en
drøftelse om hvilke kompetencer man ønsker at supplere bestyrelsen med.

Disse kompetencer kan så evt. blive fremvist på en powerpoint i forbindelse med
afholdelse af generalforsamlingen, således at andre kandidater med disse
specielle kompetencer kan blive indirekte opfordret til at stille op.
Forslag til kompetencer: erfaring med; - virksomhedsledelse, - fundraising,
- regnskab/revision, personaleledelse, - projektudvikling/-styring, - lovgivning
vedr. foreninger.
Dette var der ikke stemning for, men formålet skal være nogle powerpoints som
”sælger” bestyrelsesarbejdet bedre.
FU laver et oplæg til powerpoints.
-

Fordeling af praktiske opgaver.
Formanden har mandatet

11. Skal FU bevares/ændres?
På bestyrelsesmødet d. 27.5.2013 var FU´s sammensætning på dagsordenen.
Bestyrelsen besluttede at FU på daværende tidspunkt skulle fortsætte i sin nuværende
form. Det blev samtidig besluttet at spørgsmålet skulle tages op til evaluering i marts
2014.
Bestyrelsen besluttede at FU skal fortsætte i sin nuværende form.
12. Store cykeldag. Se bilag 6
Bestyrelsen var enige om at vi gerne vil være med som besøgsted på Store cykeldag.
Koordinator melder dette tilbage til kommunen.
13. Eventuelt.
Næstformanden har tilmeldt sig et kursus i konflikthåndtering.
Næstformanden spurgte om vi vil få mulighed for et indlæg i forbindelse med
afholdelse af frivilligkonferencen. Dette fik vi lovning på fra Britt Jensen på seneste
bestyrelsesmøde.
Formanden havde en ide om at lave en markedsdag hvor foreningerne skal sælge
nogle af deres produkter. Denne ide fik formanden mandat til at gå videre med.

Yvette tager til møde på Højnæsvej d. 22.3.2014 kl. 18-21. sammen med Somalisk
kvindeklub i Rødovre.

Næste bestyrelsesmøde Torsdag d. 10. april kl. 17.30

Til opfølgning:

2013:25

Lars

Der skal udarbejdes en ny præsentationsfolder samt en
flyer med oversigt over tilbud i RFC (som kontinuerligt kan
opdateres). Disse oplysninger skal kontinuerligt tilsendes
kommunen (Janne). Særligt oplysninger om arrangementer og
temaaftener. Denne præsentationsfolder skal først forelægges
FU.

2014:6

FU

Afholde møder med de foreninger som bruger frivilligcenteret i
weekenden for at få en dialog vedr. hensigtsmæssig brug af
lokaler.

2014:8

Lars

Lars forsøger at få et tilbud fra FriSe indeholdende muligheder for
regnskab og revision samt pris. Dette er sket.

2014:9

Bestyrelsen Janne nævnte ved mødet d. 27.2. at Rødovre Kommune har
kontakt til en underviser som kan tilbyde et undervisningsforløb i 3
moduler vedr. foreningernes kompetenceudvikling. Dette tilbud vil
Rødovre frivilligcenter gerne lægge lokaler og hjælp med det
praktiske til.
Firmaet kommer på frivilligkonferencen hvor tilbuddet bliver
præsenteret. Janne er positiv vedr. at kurset evt. afholdes i RFC´s
lokaler.

2014:10

FU

Fokus på bestyrelsens opgaver og ansvar.
Koordinator foreslår at bestyrelsen afsætter som minimum en
mødeaften hvor bestyrelsens opgaver og ansvar kan blive
debatteret og belyst. FU skal finde en dato eller to til forslag for
bestyrelsen første gang efter generalforsamlingen. På denne dag

skal opgavefordeling mellem FU – bestyrelse og koordinator
fremlægges til debat.
2014:11

FU

Regnskab og lønadministration.
Bestyrelsen beslutter at vi har brug for professionel hjælp. FU får
til opgave at undersøge FriSe´s og Karin Spangtoft Øders tilbud
nærmere og indhente et konkret tilbud fra begge og vende tilbage
til bestyrelsen med et endeligt forslag til næste bestyrelsesmøde.
Vi skal under alle omstændigheder have en kasserer i RFC, som
blot får en langt mindre omfattende opgave.

2014:14

Lars

Melder til kommunen at RFC gerne vil deltage på store cykeldag
som besøgssted. .

Generalforsamling
2014:7

FU

Vedtægtsændringer.
Oprindelige forslag vedtaget.
En fra hvert område skal, som udgangspunkt, være
repræsenteret i bestyrelsen og resten kan vælges uden
hensyntagen til tilhørsforhold.
Nyt forslag vedtaget.
En fra hvert område skal være repræsenteret i bestyrelsen og
resten kan vælges uden hensyntagen til tilhørsforhold.
Forslaget skal formuleres og forelægges til godkendelse i
bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde. Derefter skal forslaget
forelægges Social og Sundhedsudvalget til godkendelse.

2014:12

FU

FU laver et oplæg til powerpoints til generalforsamlingen vedr.
valg til bestyrelsen.

2014:13

Yvette

Fordeling af praktiske opgaver.
Formanden har mandatet

