Referat for bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. maj 2014, kl. 17.30
Deltagere: Janne Egelund Andersen, Esther Haugaard, Haawa Abshir, Bent Jensen, Ulla
Spangtoft, Johnny Hundt, Gerda Jeppsson, Kirsten Torp

Afbud:

Yvette Larsen, Birthe Munthe

Fravær:

Fouzia Awala,

Gæst:

Britt Jensen

Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved næstformanden.
Næstformanden bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og til Britt
Jensen.
Næstformanden oplæste en hilsen fra formanden.
2. Møde med formanden for social og sundhedsudvalget.
Britt er glad for at vi har lagt møder med hende kontinuerligt. Frivilligområdet ligger
kommunen meget på sinde. Derfor skal vi have et frivilligcenter og en frivilligpolitik.
Håbet er at bestyrelsen vil bakke op om høring af frivilligpolitik og
uddannelsestilbuddet som ligger i efteråret. Vedr. frivilligpolitikken er ambitionen at
Rødovre Kommune skal være den bedste kommune at være frivillig i.
Værdigrundlaget er gensidig respekt og tillid mellem kommune og frivillige, hvor vi
ikke overtager hinandens roller.
Kommunen har opsat 4 strategiske mål. 1. gode rammer for det frivillige sociale
arbejde. 2. synlighed og netværk. 3. samarbejde og udvikling med
socialøkonomiske virksomheder. 4. målretning af økonomisk støtte.
Frivilligpolitikken kommer til høring d. 26.5.2014.
Kommunen vil gerne være med til at støtte nye initiativer via § 18. Gerne nye forsøg
og samarbejde mellem foreninger.
Selvhjælp er endnu et vigtigt område som til stadig skal udvikles.
Via kurser ønsker kommunen at kvalificere og give nye redskaber til de frivillige
foreninger.

1/10
Referat bestyrelsesmøde d. 20.5.2014

Dialogmøder foreningerne imellem og mellem foreninger og kommunen er et vigtigt
redskab i den stadige udvikling af det frivillige arbejde.
Status fra RFC:
Siden sidst:
-

-

Generalforsamling
Opstartede Selvhjælpsgrupper:
o Små skridt
o Kræftramte
o Børne/ungegruppe
o Krisegruppe (opstartes d. 2.6.2014)
Nyhedsbrev udsendt
Ny forbedret hjemmeside er sat op.
Foredrag om mennesker i krise

Planlagte aktiviteter/arrangementer:
Udover cykeldag og frivillig fredag kan nævnes:
- Borgerservicedag. (Vi afventer tilbagemelding fra borgerservice)
- Tilbud om mindfullnesskursus efter sommerferien.
- Konference i samarbejde med Kærene.
Dertil skal nævnes at:
- RFC i 2014 har haft 3 personer i virksomhedspraktik.
- At RFC´s medlemsskare er vokset fra 20 til 35 foreninger siden sidste
generalforsamling.
- At vi pt. undersøger muligheden for et tilbud om foredrag med emnet ”pårørende
til en misbruger”.
3. Valg af ordstyrer.
Bent blev valgt.
4. Godkendelse af dagsorden.
Fejl i næste mødedato som er d. Tirsdag d. 17.6 og ikke torsdag d. torsdag d. 5.6.
5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt.
6. Konstituering af bestyrelsen. (næstformandsposten)
Esther Haugaard blev enstemmigt valgt.
7. Til opfølgning.
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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.
6.5.2014 FU mener ikke at det var ok at Somalisk lektiehjælp kom
med sin kritik på generalforsamlingen idet dialogen vedr.
problemerne var blevet debatteret parterne imellem.
20.5.2014 Sagen blev kort debatteret og vi enedes om at vi ved
fremtidige sager vil tage en dialog hurtigt derefter så
misforståelser kan undgås. Der var fælles forståelse af de
udfordringer det giver at have aktiviteter med børn i RFC. Punktet
afsluttet.

2014:10

Lars

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.
20.5.2014 Koordinator foreslår efter samråd med FU at der
afsættes en dag eller weekend hvor bestyrelsens og koordinators
rolle debatteres og kortlægges. Ekstern e skal hjælpe med
processen.
Koordinator foreslår at bestyrelsen ved samme lejlighed
debatterer og enes om 2-3 særlige indsatsområder for året frem til
næste generalforsamling.
Skovly blev nævnt som en mulighed. Som et dagsmøde.
Afholdelse i frivilligcenter blev også nævnt, enten som et
dagsmøde eller som to aftenmøder. To dagsmøder mellem 16-20
blev nævnt.
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Det blev besluttet at tage to eftermiddags-aftensmøder. Eet hvor
vi taler om roller og et hvor vi taler om indsatsområder. Lars fik til
opgave at stille med et forslag til næste bestyrelsesmøde.
September blev nævnt som en mulighed.
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.
6.5.2014 FU overdrager til kasserer at udfærdige en sådan
opgaveliste.
2014:14

Lars

Valgprocedurer til generalforsamlingen skal udarbejdes.
Gitte og Lars udtænker valgproceduren. Derefter skal Dirigenten
spørges om input hvorefter FU skal godkende proceduren.
Punktet afsluttet
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2014:15

Lars

Vedr. Store Cykeldag d. 15. juni 2014. FU Beslutter servering på
dagen og meddeler Kommunen. Ingen underholdning.
6.5.2014. Fu beslutter at der bliver serveret juice og frugt ad
libitum. Dette er rapporteret tilbage til kommunen.
Ruten forventes at se således ud:
Kl. 09.30 – 10.00 - Morgenbrød/kaffe i Viften
Kl. 10.00 - Start fra Rødovre Rådhus, med Borgmester Erik
Nielsen i spidsen
Kl. 10.15 - 11.30 - Mulighed for besøg i Batteritogsmagasinet
(Niels eller Flemming fortæller om huset)
Kl. 10.30 – 12.00 Mulighed for at besøge Vestvoldens
Ungdomsklub (knallertbanen) og evt. prøve banen
Kl. 10.30 – 12.00 Mulighed for at besøge Rødovre Frivillig Center
Kl. 11.00 - 14.00 - Hygge på Rødovregaard, med udlevering af
pølser, øl/vand
Kl. 12.00 – 15.00 Mulighed for at besøge Heerup.

Frivillige fra bestyrelsen. Haawa, Bent, Kirsten og Esther.
Lars forestår koordineringen af indkøb og opgavefordeling.
8. Sidste nyt fra formanden og koordinator.
Koordinator:
Ungegruppen er genopstartet med ny igangsætter (Betina Rasmussen). Gruppen
mødes 2 gange inden sommerferien. Første gang, i går mandag d. 19.5 var
selvhjælpskoordinator Gitte Hauerberg tilstede for at hjælpe og også fordi
igangsætterens børneattest ikke er kommet tilbage fra politiet.
Krisegruppe opstartes mandag d. 2.6. Igangsætter er Torben Risberg Hansen
Vi er blevet kontaktet af en pårørende til en misbruger som tilbyder et foredrag om
emnet. Samtale forventes snarest.
Vi er blevet kontaktet af en mindfullness-instruktør med henblik på at opstarte et
tilbud om kursus. Sagen er endnu ikke faldet på plads men håbet er at give dette
tilbud efter sommerferien. Det drejer sig om et forløb over 8 uger.
Rødovre Borgerservice er blevet kontaktet med henblik på en borgerservicedag i
RFC. Borgerservice er positive og vil vende tilbage.
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Koordinator er ved at samle materiale med henblik på en evt. revidering af
forretningsordenen og udarbejdelse af en samarbejdsaftale med Rødovre
Kommune. Forslag vil blive fremlagt når udkast er udfærdiget.
RFC har pt. 35 medlemsforeninger, dvs. en fremgang på i alt 15 foreninger siden
sidste generalforsamling.
Kommende arrangementer:
Mangfoldighedsdag på Rødovregård, søndag d. 21. juni kl. 12-18
Rødovre Kommune inviterer til Høring om Rødovre Kommunes frivillighedspolitik på
Rødovre Bibliotek (den store sal) , mandag d. 26. maj kl. 19.00 – 21.00. Tilmelding
til Mette Kaltoft på email: mette.kaltoft@rk.dk eller på tlf.: 36 37 73 52 senest fredag
d. 23. maj. Bilag blev udleveret på bestyrelsesmødet.
Kursus Ingerfair.
Afholdes i RFC tre lørdage i efteråret fra kl. 10-16.
lørdag d. 6/9. : Fagligheden i at arbejde med frivillige – lær skrivebordsopgaverne i
udviklingen af et bæredygtigt frivilligmiljø.
Lørdag d. 4/10.: Grundkursus i rekruttering – den enkle vej til flere frivillige.
Lørdag d. 8/11. : Fastholdelse og ledelse af frivillige – sådan motiverer du dine
frivillige.
Der er 18 pladser på kurset og det vil være en fordel hvis flere deltager fra samme
forening. Max. 3 fra hver forening.
Tilmelding til Mette Kaltoft på email: mette.kaltoft@rk.dk eller på tlf.: 36 37 73 52
senest d. 30. maj.
Info om konference i RFC lørdag d. 11.10.2014.
Planen er at afholde en konference her i RFC lørdag d. 11.10.2014 i samarbejde
med Café Biblioteket Tremilen.
Programudkast for dagen:
09.30 – 10.00
Morgenmad
10.00 – 10.15
Velkomst
10.15 – 12.30
Konflikthåndtering (Undervisning ved Center for konfliktløsning)
12.30 – 13.30
Frokost
13.30 – 14.00
Korworkshop
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14.00 – 15.30

15-30 – 16.00

Den gode historie
4 lokale foreninger/interessegrupper fortæller om deres arbejde.
1. IT for alle. 2. Biavlerne. 3. Natteravnene. 4. Aktiv Fritid.
Eftermiddagskaffe og kage samt farvel og tak.

Susanne Mikkelsen kontakter IT for alle og Biavlerne. Lars kontakter Natteravnene
og Aktiv Fritid.
Personale:
Gitte forventes sygemeldt i uge 22 grundet operation. Lars sørger for blomster.
Næstformanden:
Annonce om selvhjælpsinitiativ i Greve Frivillighedscenter er overdraget til
koordinator
9. Visioner og ønsker.
Der var intet yderligere til dette punkt.
10. Nyt fra kassereren. Se bilag 1
Status på indbetalinger fra Socialministeriet. Nu er betalingerne kommet fra
Socialministeriet.
10.1. Regnskab april
Regnskabet blev forelagt. Der var ingen kommentarer.
11. Forretningsudvalgets seneste referat.
Vedr. punkt 12.1. Evaluering af foredrag.
Det ville være godt hvis der havde været mulighed for en dialog og en opsamling
mellem deltagerne og foredragsholder i forbindelse med de enkelte emner som blev
taget op under foredraget.
Vedr. ændring af garderoben blev der spurgt til hvad status er. Status er at vi har
sendt ønsker til Broparken. Samtidig er der afsendt en ansøgning til den lokale
Superbrugsen hvori vi søger om penge til indkøb af flere skabe til garderoben.
12. Evaluering af generalforsamling.
Der blev udtrykt kritik af at Gert Tillebæk som bestyrelsesmedlem talte direkte imod
sin formand.

7/10
Referat bestyrelsesmøde d. 20.5.2014

Bestyrelsen skal forelægges formandens/bestyrelsens beretning til godkendelse
forud for generalforsamlingen.
Yvette blev rost for sin ageren på generalforsamlingen.
13. Eventuelt.
Bent ønsker at deltage i RFC bestyrelsesmøde fremfor møder i
Folkeoplysningsudvalget som på nogle dage har mødesammenfald.
Janne og Esther melder fra til næste møde.
Johnny roser valg af teknik til vores hjemmeside. Johnny vil gerne give os
assistance når vi får problemer med hjemmesiden.
Næste møde er tirsdag d. 17.6.2014, 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.

2014:10

Lars

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.
20.5.2014 Koordinator foreslår efter samråd med FU at der
afsættes en dag eller weekend hvor bestyrelsens og koordinators
rolle debatteres og kortlægges. Ekstern underviser skal hjælpe
med processen.
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Koordinator foreslår at bestyrelsen ved samme lejlighed
debatterer og enes om 2-3 særlige indsatsområder for året frem til
næste generalforsamling.
Skovly blev nævnt som en mulighed. Som et dagsmøde.
Afholdelse i frivilligcenter blev også nævnt, enten som et
dagsmøde eller som to aftenmøder. To dagsmøder mellem 16-20
blev nævnt.
Det blev besluttet at tage to eftermiddags-aftensmøder. Eet hvor
vi taler om roller og et hvor vi taler om indsatsområder. Lars fik til
opgave at stille med et forslag til næste bestyrelsesmøde.
September blev nævnt som en mulighed.
2014:11

Ulla

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.
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6.5.2014 FU overdrager til kasserer at udfærdige en sådan
opgaveliste.
2014:15

Lars

Vedr. Store Cykeldag d. 15. juni 2014. FU Beslutter servering på
dagen og meddeler Kommunen. Ingen underholdning.
6.5.2014. Fu beslutter at der bliver serveret juice og frugt ad
libitum. Dette er rapporteret tilbage til kommunen.
Ruten forventes at se således ud:
Kl. 09.30 – 10.00 - Morgenbrød/kaffe i Viften
Kl. 10.00 - Start fra Rødovre Rådhus, med Borgmester Erik
Nielsen i spidsen
Kl. 10.15 - 11.30 - Mulighed for besøg i Batteritogsmagasinet
(Niels eller Flemming fortæller om huset)
Kl. 10.30 – 12.00 Mulighed for at besøge Vestvoldens
Ungdomsklub (knallertbanen) og evt. prøve banen
Kl. 10.30 – 12.00 Mulighed for at besøge Rødovre Frivillig Center
Kl. 11.00 - 14.00 - Hygge på Rødovregaard, med udlevering af
pølser, øl/vand
Kl. 12.00 – 15.00 Mulighed for at besøge Heerup.
Frivillige fra bestyrelsen. Haawa, Bent, Kirsten og Esther.
Lars forestår koordineringen af indkøb og opgavefordeling.
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