
 
 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. september 2014, kl. 17.30  
 
Tilstede: Johnny Hundt, Esther Haugaard, Ulla Spangtoft, Fouzia Awala, Kirsten Torp 

 

Fraværende: Haawa Abshir 

 

Afbud: Yvette Larsen, Bent Jensen og Gerda Jeppsson melder afbud 

 

Janne forsinket grundet møde  

 

 
1. Velkomst ved næstformanden. 

 
Næstformanden bød velkommen. 
 

2.  Valg af ordstyrer.  
 
Kirsten Torp blev valgt.  

 
3. Godkendelse af dagsorden. 

 
Dagsorden godkendt.  
 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
Vedr. Foreningslederfesten d. 6. september (inviteret af kultur og 
fritidsforvaltningen) vil ikke blive repræsenteret af RFC. 
2014.09.16 Bent Jensen og Kirsten Torp var tilstede.  
 
Referatet herefter godkendt.  
 

5. Til opfølgning. Afsluttede opgaver.  
 

2014: 24 Yvette Frivillig fredag d. 26/9. Koordinator ønsker en ansvarlig gruppe  

  nedsat.  

Styregruppen: Yvette, Bent, Kirsten, Ulla 

Styregruppen finder selv et tidspunkt at mødes på for at forberede  

dagen.  

Frivillige: Bent, Lone, Fouzia, Jan 

2014.09.16 Frivillig fredag d. 26.9.2014. Der er indtil videre kun 
tilmeldt 5 foreninger. Ved referatets udsendelse 7 foreninger. 
Høreforeningen, Røde Kors, Ældresagen, Dansk-Indisk forening, 



 
 

Rødovre lokale lungeforening, Sind, Dansk blindesamfund. Det er 
lidt bekymrende.  
Borgerservice kan ikke stille op på dagen, men vil gerne være i 
dialog omkring en anden mulighed.  
Koordinator udsender en reminder til samtlige foreninger én af de 
nærmeste dage. Punktet afsluttet 
 

 
6. Konstituering af bestyrelsen. 

 
Der var en lang debat om hvorvidt vi overhovedet har brug for en suppleant.  
Bent Jensen blev konstitueret som medlem af bestyrelsen. 
 
 

7. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse 
 
Formand:  
Formanden var forhindret i at møde derfor intet nyt fra formanden.  
 
Koordinator: 
 
Økonomi: 

Vi må sørge for at budgettere med væsentligt større udgifter til pjecer, flyers m.m 

næste år. Forespørgsel efter materiale er ydermere steget væsentligt fra de 

forskellige kommunale samarbejdspartnere. Desuden har vi været nødt til at bestille 

tekniker for at få repareret vores printer. Pris for denne reparation endnu uvist.  

Fundraising:  

 

- Koordinator ønsker bestyrelsens accept til at søge midler til et klaver via § 18 
  Dette blev ikke godkendt. Vi må forsøge at finde et klaver på anden vis.  
 
- Klub 9 har bevilget RFC 1500 kr. til indkøb af nyt service. 

 

- Superbrugsen i Vanløse har doneret RFC 2700 kr. til indkøb af blandt andet nye 

  lameller.  

 
Lokaler:  

- Nye brochureholdere er opsat i forhallen 

- Gardiner i cafe og pejsestue er vasket og lagt op. 

- Billardbordet er nu færdigrenoveret. Det kom til at koste i alt 7.500 kr. hvoraf RFC 

  har fået tilsagn om 6.000 kr. via §18.  

- Vi har konstateret et forsøg på indbrud. Døren ud til elevatorerne er forsøgt 



 
 

   manipuleret.  

- Koordinator har bedt Jan Breaum, teknisk chef Broparken, om at undersøge  

  muligheden for at vi kan få opsat en emhætte i køkkenet.  

 
Andre arrangementer: 
 
Konferencedag d. 11.10.2014. Der er pt. tilmeldt 25 deltagere.  
 
Kursusdage med Ingerfair lørdag d. 4/10, 8/11. Den første kursusdag d. 6/9 var 
godt besøgt og det var en god dag.  
 
D. 22.9.2014 er der aftalt et møde med mindfullness-underviser Anne-Vibeke 
Pedersen. Vi håber at kunne tilbyde et mindfullness kursus i efteråret 2014.  
 
Rødovre Kommune inviterer til netværksaften torsdag d. 30. oktober kl. 18.00 – 
21.00 i ”Loen” på Rødovregård. Koordinator kan sørge for tilmelding. Eller tilmelding 
kan ske på telefon 36 37 73 48 eller ved at skrive på 
roedovre.kommune.e10324@rk.dk (Husk at skrive Kim Møller i emnefeltet). 
Tilmeldingsfrist mandag d. 22. oktober kl. 12.00 
 
Personale: 
 
Selvhjælpskoordinator er stadig delvist sygemeldt, men er nu oppe på 3 timer 
dagligt.  
 
Virksomhedspraktikant Helle Koch stoppede fredag d. 12.9.2014. Koordinator har 
haft en samtale med en ung akademiker som har spidskompetencer indenfor 
sociale medier og socio-økonomiske virksomheder. Han vil, hvis tingene falder på 
plads blandt andet kunne hjælpe os med udformning af en strategi vedr. 
samarbejde med socio-økonomiske virksomheder. Aftalen er endnu ikke på plads, 
da han venter på svar fra en virksomhed som evt. vil tilbyde ham et løntilskudsjob.  
 
Frivillige: 
 
Vore frivillige i onsdagscafeen har i løbet af de seneste par måneder uddelt mere 
end 2000 flyers til postkasser. Det er flot.  
 
Der er kommet 3 nye frivillige til i den seneste måned. Én som ønsker at hjælpe i 
onsdagscafeen, én som gerne vil hjælpe med forefaldende arbejde og derudover 
har vores tidligere virksomhedspraktikant Kira Gade indvilliget i at være frivillig med 
hjælp til hjemmesiden.  
 
Siden sidst:  
 
Selvhjælp: 

mailto:roedovre.kommune.e10324@rk.dk


 
 

Pt. 6 selvhjælpsgrupper. Børne/ungegruppe, Hovedpine/piskesmæld m.m., 
krisegruppe, tidligere misbrugere, små skridt, Pårørende til demens. 
 
Derudover har vi fået en henvendelse fra Bedre psykiatri som ønsker at opstarte en 
selvhjælpsgruppe i RFC.    
 

Andet:  

Møde med André Bentsen fra LokalNyt. André håber at chefredaktøren giver grønt  

lys til et 8 siders indlæg om frivilligt socialt arbejde i Rødovre. I den forbindelse ville 

André ville også kontakte Britt Jensen med henblik på et interview i forbindelse med 

Rødovre Kommunes nye frivillighedspolitik. Ydermere ville André gerne interviewe 

3 foreninger og jeg pegede på Natteravnene, Sind og Somalisk kvindeaktivitet og 

lektiehjælp. Som alternativer pegede jeg på Headspace og Danske 

handicaporganisationer. Det bliver spændende at se hvad der kommer ud af det.  

 

TopDanmark har ændret vores forsikringspolice for erhvervsforsikring. Koordinator  

ønsker et møde med Kasserer hvor vi kan gennemgå den tidligere police og 

sammenholde med den nye.  

 

Nye medlemmer i RFC: Danske Blindesamfund og Diabetesforeningen.  

Antal medlemmer 40 

 
Vi oplever en kraftig vækst i antallet henvendelser fra kommunen om assistance.  
 
Der er indgået en samarbejdsaftale med AOF Rødovre. Aftalen indeholder: 

- Gensidig aftale om vederlagsfrit brug af lokaler i det omfang det ikke er til gene for  

   begge. 

- Gensidig annoncering i hhv. nyhedsbrev (RFC) og i programbladet (AOF) 

- Gensidig sparring mellem Lars og Jørgen Dam 

- AOF har mulighed for at formidle kontakt mellem virksomhedspraktikanter og RFC 

- RFC har mulighed for at søge støtte til debatarrangementer via AOF´s 10 procent  

  pulje.  

  (Støtte til honorar oplægsholder og til annoncering i LokalNyt) 

 
Vedr. bolde til Omsorg og samvær jvfr. seneste bestyrelsesmøde. Koordinator har 

skaffet 2 nye bolde og har desuden konstateret at de 2 bolde som OS mente var 

blevet ødelagt blot var gået tør fra luft. Disse er nu blevet pumpet op igen.  

Kommende møder:  



 
 

D.23.9.2014 Repræsentanter fra Brøndby kommune har bedt om et møde vedr. 

inspiration til etablering af et frivilligcenter i Brøndby.  

D. 9.10.2014: Ledernetværksmøde i Herlev 

Bestyrelse:  
 
Punkt til næste dagsorden: Principbeslutning om rammerne for brug af vore lokaler.  
 
Kirsten sender en anmodning om muligheden for at stille en kondi cykel ind i 
pejsestuen.  
 
7.1. Esther foreslår flytning af bestyrelsesmøde d. 18.11. til d. 25.11 

Vi bibeholder bestyrelsesmøde d. 18.11 
 

7.2. Opdateret bestyrelsesmedlemsliste.  
Taget til efterretning.  
 

7.3. Fastsættelse af dato for generalforsamling 2015 
 
Forslag er onsdag d. 15. april. Koordinator sørger for at booke den store 
festsal og kontakte Niclas Poulsen.  
 

7.4. Fastsættelse af dato for møde med frivillige og bestyrelse til  
                      udviklingsaften/netværksaften i RFC.  

   Bestyrelsen ønsker dette arrangement udskydes til foråret grundet et presset  

   program allerede.  

 

7.5. Oplæg til underviser d. 10. og 17. november.  
Taget til efterretning.  
 

7.6. Forslag om reducering i antal bestyrelsesmedlemmer.  
 
Der var ikke flertal for dette forslag.  

 

8. Visioner og ønsker. 
 
8.1. Oplæg til nye vedtægter.  
Koordinator foreslog at vi udsætter behandlingen af dette punkt til et senere 
bestyrelsesmøde. Dette blev vedtaget.  
 
8.2. Forslag til ændring i tekst på logo.  
       Koordinator foreslår at vi ændrer teksten i vores logo fra ”Alt du gi´r – får du 
       igen” til ”Fordi vi vil hinanden”. Årsag: Den nye tekst illustrerer bedre vores  
       værdier.  



 
 

       Dette blev vedtaget.  
 
8.3. Farveprøver til ny RFC folder.  
Åki Mortensen har sendt forslag til forskellige farvekombinationer. Disse blev taget 

til efterretning.  

8.4. Udkast til ny RFC folder.  
Åki Mortensen har sendt 2 forslag til endeligt udseende.  
Vi vil gerne arbejde videre med hænderne. Måske en skygge som giver et billede 
der giver mening af omsorg. Grafisk skal den ligge tættere på hjemmesiden. Den 
lilla skal erstattes med noget andet.  
 

9. Nyt fra kassereren.  
 
8.1. Regnskaber.  
 
Regnskaberne taget til efterretning. Bestyrelsen vil gerne hvis regnskabet 
indeholder budgettet fremadrettet.  
 

10. Forretningsudvalgets seneste referat.  
 
Referatet var ved en fejl ikke blevet udsendt forud for bestyrelsens møde.  
 
 

11. Eventuelt. 
 
Intet  
 

Næste møde er tirsdag d. 21.10.2014, kl. 17.30 
 

Til opfølgning – fortløbende sager 

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.  
2014.06.17 Første udkast er udarbejdet og vi afventer Gittes 
tilbagevenden således at hendes input kan indpasses. 
2014.08.19 Lars går videre med udarbejdning af folder.  

2014:09.16 Udkast til ny RFC folder er blevet udarbejdet og blev 

forelagt bestyrelsen.  

Åki Mortensen har sendt 2 forslag til endeligt udseende.  



 
 

Vi vil gerne arbejde videre med hænderne. Måske en skygge som 
giver et billede der giver mening af omsorg. Grafisk skal den ligge 
tættere på hjemmesiden. Den lilla skal erstattes med noget andet.  
 

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.  

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. Et 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.  

2014.06.17 Koordinator har kontaktet konsulent i Filadelfia 
Connie Yilmaz Jantzen. Connie skriver tilbage at uge 36, 38, 41 
og 42 er de bedste uger for hende. Hun afventer et udspil. 
Forslag uge 46 og 47. og forsøge at få hende lidt ned i pris. Evt. 
6.000 kr.  
2014.08.19: Connie har svaret tilbage at hun har en åbning hhv. 
mandag d. 10 og mandag d. 17 november (uge 46 og 47). Connie 
har samtidig accepteret vores tilbud om et honorar på 6.000 kr., 
men vil gerne have lidt mere hvis det er muligt.  
Vi ønsker to møder hhv. d. 10 og d. 17 november, start kl. 17.30 
slut kl. 21. med spisning.   
2014.09.16 Kursus for bestyrelsen mandag d. 10 og mandag d. 
17. november, kl. 17.30 – 21.00. Oplæg til undervisning Oplægget 
blev taget til efterretning.   



 
 

 

2014:23 Yvette Formanden foreslår at bestyrelsesmedlemmerne får til opgave at  

  kontakte de frivillige sociale foreninger således at vi kan komme  

  bredere ud med viden om vor eksistens og muligheder.  

Man kunne eventuelt også samle bestyrelsesmedlemmer fra de 

enkelte foreninger til et netværkstilbud.  

Formanden udfærdiger en liste over relevante foreninger.   

2014.08.19 Formanden har i samråd med Koordinator besluttet at 

der i første omgang bør udarbejdes en målsætning og værktøjer 

til hjælp for bestyrelsens medlemmer. Formanden har udarbejdet 

et udkast til et spørgeskema som der pt. arbejdes videre med. 

Spørgeskemaet vil blive fremlagt når det er færdiggjort i 

forbindelse med en drøftelse af målsætning og strategi for 

fremstødet.  

2014.09.16 Der er intet sket siden sidst.  

 

2014: 25 Lars Møde med Niclas Poulsen vedr. udarbejdelse af ændringsforslag  

  til vedtægter. Oplæg vil blive fremlagt for bestyrelsen ved en  

  senere lejlighed.  

2014.09.16 Oplæg til nye vedtægter fremlagt for bestyrelsen. 

Punktet behandles på et senere tidspunkt.   

 

2014: 26 Lars Den sociale vejviser. Alle oplysninger er indhentet. Næste skridt 

er at lægge den online og at få bestilt tid til layout og trykning.  

2014.09.16 Der er afholdt et møde med vores layouter og trykker, 

Åki Mortensen. Åki har efterfølgende sendt sender oplagstal for 

2011 og prisoverslag for samme antal. 

Vejviseren fik vi lavet 520 eksemplar sidst. Det kostede Kr. 
7.840.- for tryk.  
Pris i dag  
a) 160 sider/90g 520 stk. Kr. 8.100,- (148x210) 
b) 160 sider/100g 520 stk. Kr. 8.000,- (140x220) 
c) 160 sider/90g 520 stk. Kr. 8.500,- (170x170 som lolland) 
d) 160 sider/90g 250 stk. Kr. 6.500,- (170x170 som lolland) 

 
Incl. omslag i farve 260g 

 
Layout kr. 1.500,- 
Rentegning 160 sider. Kr. 11.466,- 



 
 

 
Samlet pris i samme format som nuværende: (210x210) 
9.600 + 1.500 + 11.500 = 22.600 
i alt inkl moms kr. 28.250.- 

 
Samlet pris i samme format som Lolland:  
8.500 + 1.500 + 11.500 = 21.500 
i alt inkl moms kr. 26.875.- 
 
Det blev besluttet at vi ønsker samme format som Lolland. 
Koordinator ønsker bestyrelsens accept af at vi søger midler fra § 
18 til udgivelse af Den Sociale Vejviser.  
Koordinator får tilladelse til at søge § 18 midler til udgivelse af 
”Lolland” udgaven. Det skal først undersøges om vi tidligere har 
fået midler fra Socialministeriet som kan henvises til udgivelse af 
den Sociale Vejviser. Får vi afslag fra § 18 må vi tage stilling til 
hvad vi så gør. Vi har ikke midler til selv at udgive bogen. Den 
Sociale vejviser vil under alle omstændigheder blive lagt på 
hjemmesiden hurtigst muligt.  
 

2014: 27 Lars Foredrag onsdag d. 29.10.2014 kl. 19.30 – 21.00 med Ulla Geer  

  Jakobsen ”Pårørende til misbrugere”. Lars skal afholde et møde 

 med Ulla 

 for at få udarbejdet og udsendt PR materiale og få planlagt  

dagen.  

2014.09.16 Invitation er blevet udarbejdet og tilsendt Rødovre 
LokalNyt med håb om at den kommer med uden betaling. Vi 
sender indbydelse ud til samtlige foreninger, kommunen og 
samarbejdspartnere. Derudover ønsker Koordinator at sætte en 
annonce i avisen når dagen nærmer sig vedr. arrangementet.  
Dette får koordinator bemyndigelse til.  
 

2014: 28 Lars Kontakt skoleforvaltningen for at tilbyde RFC som  

  samarbejdspartner i lyset af den nye skolereform. Både med  

  hensyn til besøg på RFC men også som kontaktformidler til de 

enkelte foreninger.  

2014.09.16 Koordinator har endnu ikke kontaktet  

skoleforvaltningen.  

 
2014: 29 TopDanmark har ændret vores forsikringspolice for 

erhvervsforsikring. Koordinator ønsker et møde med Kasserer 

hvor vi kan gennemgå den tidligere police og sammenholde med 

den nye.  



 
 

 

2014: 30  Fastsættelse af dato for generalforsamling 2015.  

Forslag er onsdag d. 15. april. Koordinator sørger for at booke 

den store festsal og kontakte Niclas Poulsen.  

 

2014: 31 Fastsættelse af dato for møde med frivillige og bestyrelse til                      

udviklingsaften/netværksaften i RFC.   Bestyrelsen ønsker dette 

arrangement udskydes til foråret grundet et presset program 

allerede.  

  

 


