Referat bestyrelsesmøde Torsdag d. 10. april 2014 kl. 17.30
Tilstede:

Janne Egelund Andersen, Esther Haugaard, Yvette Larsen, Bent Jensen,
Birthe Munthe, Ulla Spangtoft, Kirsten Falster, Yvette Larsen, Yvonne
Jørgensen

Afbud:

Fouzia Awala, Haawa Abshir, Gert Tillebæk

Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen.
Valg af ordstyrer.

2.

Bent blev valgt.
3. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt
5. 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.
Møde med Somalisk lektiecafe har været afholdt. Der har været
nye klager hvorfor FU vil tage kontakt på ny.

2014:8

Lars

Lars forsøger at få et tilbud fra FriSe indeholdende muligheder for

regnskab og revision samt pris. Dette er sket. Punktet behandles
på et senere tidspunkt i dagsordenen. Punktet afsluttet

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.
Der kommer en opfordring vedr. tilmelding efter påske.
Bestyrelsen opfordres til at melde sig til. Punktet afsluttet

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. Dagen skal lægges efter
generalforsamlingen hvor en ny bestyrelse bliver sammensat.

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.
FriSe oplyser at de gerne påtager sig opgaven, under
forudsætning af at revision også indgår i aftalen. Dette kan vi ikke
da revisor skal vælges på generalforsamling.
Niclas Poulsen kan heller ikke påtage sig opgaven grundet tidsmangel.

Valget til kasserer på generalforsamlingen skal gennemføres.
Derefter skal bestyrelsen tage stilling til hvorledes RFC økonomi
fremadrettet skal styres. På generalforsamlingen skal det
understreges bestyrelsen er i gang med at undersøge muligheden
for assistance til bogholderopgaverne.

Det blev besluttet at vi ønsker finde en bogholder som kan føre
regnskabet og lønadministration. Derudover skal vi have en
kasserer som får en rapport om økonomien fra bogholder én gang
månedligt og derudover holde et vågent øje med den økonomiske
udvikling. FU fik til opgave at nedskrive hvilke arbejdsopgaver en
ekstern bogholder skal tage sig af. Derefter vil vi finde den rette til
opgaven.
2014:14

Lars

Melder til kommunen at RFC gerne vil deltage på store cykeldag
som besøgssted. Dette er sket. Punktet afsluttet.

6. Sidste nyt fra formanden og koordinator.

Formand.
Vedr. Legat registrering mener FriSe at tilbuddet er ok. Vi beslutter ikke at abonnere
på legatregistrering, men overlader til FU at foranstalte en ansøgning til fonde når vi
har konkrete projekter. På et senere tidspunkt kan vi overveje at bruge firmaet.
Vedr. Frivilligdag eller store cykeldag.
Formand har undersøgt forskellige muligheder for et sjovt indslag, med standup,
trylleri etc. Prisniveau 4.000 – 7.500 kr.
Der var ikke stemning for underholdning på cykeldagen. Underholdning på
frivilligdagen skal drøftes i FU.
Formanden vil gerne lave et arrangement hvor målsætning er samarbejde og
sammenhold medlemsforeningerne imellem.
Koordinator:
Vores nye hjemmeside skal blot korrekturlæses hvorefter den vil blive åbnet.
Vedr. Datastuen:
Vi har fået 3 nye undervisere. De 2 er blevet tilknyttet Vandværkets datastue med
henblik på oplæring. Den sidste har allerede erfaring med undervisning i datastuer i
Rødovre, så vi er klar til at åbne datastuen igen så snart vi får nye kursister. Der er
blevet indrykket en annonce i Amagerbladet og kommunen er blevet tilsendt
information til deres info-tavler.
Nyhedsbrevet er blevet udsendt. Det var lidt for langt og billedkvaliteten kan blive
bedre. Pas på at artiklerne ikke bliver for lange.
Folder om krisegruppe er blevet udsendt.
Der er planlagt et foredrag vedr. mennesker i krise d. 29. april ved Terapeut Torben
Risberg. Annonce er blevet tilsendt lokalbladet.

Afholdte møder:
Der har været afholdt møde med Susanne Mikkelsen vedr. konferencen d.
11.10.2014.
Der har været afholdt forårskonference på Rødovregård. Det var en god dag med
mange gode samtaler med repræsentanter for foreningslivet i Rødovre.
7. Visioner og ønsker.

8. Nyt fra kassereren. Se bilag 2-3
8.1. Budget 2014
8.2. Regnskab marts
9. Forretningsudvalgets seneste referat.

Referatet fra seneste FU-møde er ikke blevet udsendt. Dette skyldes en
forglemmelse som koordinator beklager.
10. Generalforsamling.
Kirsten Falster SIND rødovre, tilmeldt generalforsamling
Lokalhus syd tilmeldes generalforsamling
Forslag til vedtægtsændringer er blevet forelagt Britt Jensen. Forslaget fremlægges
Generalforsamlingen hvorefter beslutningen forelægges Social og
Sundhedsudvalgelt.
Dirigent:
Niclas Poulsen har bekræftet at han gerne vil være dirigent.
Fordeling af praktiske opgaver:
Formanden har mandatet

-

Vedr. Valg:
FU er af bestyrelsen blevet bedt om at lave et powerpoint- oplæg til
Generalforsamlingen som ”sælger bestyrelsesarbejdet godt” med henblik på at
finde interesserede nye bestyrelsesmedlemmer.

-

Valgprocedurer skal udarbejdes.
Gitte og Lars udtænker valgproceduren. Derefter skal Dirigenten spørges om
input hvorefter FU skal godkende proceduren.

-

Stemmeoptællere:
Forslag: Gitte, Ole (fra billarddrengene), Torben Risberg Hansen

Alle er velkomne til generalforsamlingen. Alle foreninger kan indmelde sig på
dagen men dette udløser ikke stemmeret. Foreninger med stemmeret skal være
registreret som medlemmer senest d. 16.4.2014
Praktiske arrangementer:
Bestyrelsen opfordres til at møde kl. 18.00 for at hjælpe til.
Vedr. regnskaber:
Disse kopieres i passende antal og lægges i en kuvert til hver forening. Kuverten
skal desuden indeholde stemmesedler, budget etc.
11. Store cykeldag. Se bilag 1.
FU Beslutter servering på dagen og meddeler Kommunen. Ingen underholdning

12. Eventuelt.

Tur for More than Coffee d. 5. Maj. Til Ishøj Havn More than Coffee hentes 11.30 og
returnerer kl. ca. 16.30
Der er planlagt påskefrokost for More than Coffee og for Onsdagscafeen.
Næste møde er tirsdag d. 20.5.2014
Med venlig hilsen
På formandens vegne
Lars Thorndal

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.
Møde med Somalisk lektiecafe har været afholdt. Der har været
nye klager hvorfor FU vil tage kontakt på ny.
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. Dagen skal lægges efter
generalforsamlingen hvor en ny bestyrelse bliver sammensat.

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.
FriSe oplyser at de gerne påtager sig opgaven, under
forudsætning af at revision også indgår i aftalen. Dette kan vi ikke
da revisor skal vælges på generalforsamling.
Niclas Poulsen kan heller ikke påtage sig opgaven grundet
tidsmangel.
Valget til kasserer på generalforsamlingen skal gennemføres.
Derefter skal bestyrelsen tage stilling til hvorledes RFC økonomi
fremadrettet skal styres. På generalforsamlingen skal det
understreges bestyrelsen er i gang med at undersøge muligheden
for assistance til bogholderopgaverne.
Det blev besluttet at vi ønsker finde en bogholder som kan føre
regnskabet og lønadministration. Derudover skal vi have en
kasserer som får en rapport om økonomien fra bogholder én gang
månedligt og derudover holde et vågent øje med den økonomiske
udvikling. FU fik til opgave at nedskrive hvilke arbejdsopgaver en
ekstern bogholder skal tage sig af. Derefter vil vi finde den rette til
opgaven.

2014:14

Lars

Valgprocedurer til generalforsamlingen skal udarbejdes.
Gitte og Lars udtænker valgproceduren. Derefter skal Dirigenten
spørges om input hvorefter FU skal godkende proceduren.

2014:15

FU

Vedr. Store Cykeldag d. 15. juni 2014. FU Beslutter servering på
dagen og meddeler Kommunen. Ingen underholdning

