
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.30  
 
 

Tilstede:  Johnny Hundt, Esther Haugaard, Ulla Spangtoft, Fouzia Awala, 

Kirsten Torp,  Yvette Larsen, Janne Egelund Andersen  

 

Afbud:   Bent Jensen, Gerda Jeppsson,  
 
Fraværende:  Haawa Abshir 
 
Referent:   Lars Thorndal 
 

 

1. Velkomst ved formanden. 
 
Formanden bød velkommen 
 

2.  Valg af ordstyrer.  
 
Johnny Hundt blev valgt 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsorden blev godkendt 
 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 

Referatet godkendt 
 

5. Til opfølgning. Afsluttede 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.  
2014.10.21 To nye udkast fremlagt for bestyrelsen. Udkast nr. 3 
er med hvide indersider, udkast nr. 4 er med farvede indersider.  
Konklusion:  
Vi tager udkast nr. 3. NB: Email på bagsiden skal være med 
bindestreg. Koordinator sørger for at den kommer i trykken.  
Husk ændring i logo fremover 
Vi vil gerne have fremhævet logoet på forsiden. Særligt slogan 
linien.  
Fjern udråbstegn fra Rødovre på forsiden.  
Punktet afsluttet. 
 

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.  
21.10.2014. Punktet afsluttet 
 

  

6. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse 

 
Formand: 
 
Det er vigtigt at bestyrelsens medlemmer forstår vigtigheden af ikke at tale med 
andre om emner som kun vedrører bestyrelsens medlemmer. 
 
Der var en kort debat om tavshedspligten og hvorledes det skal forståes. 
Oplysninger af personfølsom karakter er selvfølgelig omhandlet tavshedspligten. 
Når sådanne sager er oppe bør bestyrelsen være opmærksomme på hvad vi 
ønsker at kommunikere ud.   
 
Der er blevet tegnet på vore vægge. Det er ganske uheldigt og det er vigtigt at vi 
holder øje med børnene.  
 
Tak til bestyrelsens medlemmer for opbakning i forbindelse med konferencen d. 
11.10.2014. Henstilling til bestyrelsens medlemmer om ikke at melde sig som 
frivillig hvis man ikke kan komme alligevel. 



 
 
Formanden har indhentet sponsorat af kuglepenne (100 stk), samt 2 julekurve til 
julearrangementet d. 5.12. 
 
Vi er nødsaget at ændre julefrokosten d. 11.12 da det falder sammen med kåring af 
Årets ildsjæl. Dato fastlægges på næste bestyrelsesmøde 
 
More than coffee har fået tildelt midler til en udflugt.  
 
Koordinator: 
 
Gerda Jeppsson har trukket sig som suppleant for bestyrelsen. 
 
Koordinator har bestilt 2 annoncer i LokalNyt i hhv. uge 43 og 45 hvor vi søger efter 
en frivillig administrativ medarbejder 15-20 timer ugentligt.  
 
Jobcenteret og RFC har indgået et samarbejde hvor Jobcenteret 2 gange i efteråret 
kommer på besøg med 25 borgere som skal introduceres til RFC og orienteres om 
hvilke muligheder RFC og frivillig sociale foreninger kan tilbyde. Jobcenteret 
kommer på besøg d. 30.10 og d. 13.11.2014 
 
Både PUF og FRIG midler er endnu ikke blevet fastsat af satspuljepartierne. Derfor 
er de endnu ikke udmeldt. Koordinator holder øje med begge.  
 
Siden sidst: 
Opstart af nyt projekt på opfordring fra sundhedscenteret. ”Frivillige motionsvenner”. 
 
Afholdte møder: 
- Møde med mindfullness instruktør Anne-Vibeke Pedersen. Vi planlægger at 
tilbyde mindfullnesskursus i foråret 2015.  
- Møde med repræsentanter fra Brøndby Kommune som påtænker at opstarte 
frivillighedscenter i Brøndby.  
- Møde med Virksomhedskonsulent fra Rødovre Jobcenter.  
- Ledernetværksmøde 
- Møde med ledende sundhedsplejerske vedr. mulighed for opstart af måltidsprojekt 
for udsatte familier.  
 
Kommende arrangementer: 
d. 22.10.2014 Foreningernes dag i Rødovre Centrum. Kirsten Torp får foldere med 
fra RFC 
d. 24.10.2014 Fest i Kærene.  Koordinator deltager 
29.10.2014 Foredrag ”Pårørende til misbruger”  
d. 30.10.2014. Rødovre Kommune inviterer til netværksaften i festsalen Broparken. 
Formand og koordinator deltager.  
d. 31.10.2014 Koordinator besøger Rødovre Gymnasium i samarbejde med Projekt 
frivillig.  



 
d. 8.11.2014 Den sidste af i alt 3 undervisningsdage med Ingerfair.  
d. 10. og d. 17.11.2014 Undervisning af bestyrelsen  
 
Medlemstal: 
2 nye medlemmer af RFC. Ørbygårds venner og Headspace. Medlemsantal 42 
  
Der var en debat om rammerne for hvilke nye projekter RFC skal bruge ressourcer 
på, og at vi skal være opmærksomme på at de projekter vi bruger ressourcer på 
også er i overensstemmelse med vores formål.  
 
Bestyrelse: 
 
Intet at tilføje fra bestyrelsen.  
 
 

7. Visioner, ønsker m.m. 
 

8.1. Oplæg til nye vedtægter.  
Det blev besluttet at opdele dette punkt over nogle gange. Ved dette møde § 
1-2 
Vedr. § 2. Der skal tilføjes et punkt som lyder som følger: 
At støtte såvel foreninger, organisationer, interessegrupper og enkeltpersoner 
i udførelsen af frivilligt socialt arbejde.  

8.2. Principbeslutning om rammerne for brug af vore lokaler. 
 Husorden, ordensreglement el. lign. Skal findes frem til næste møde og der 
skal evt. tilføjes retningsllinier vedr. remedier som foreninger opbevarer i RFC.  
8.3. Evaluering af Frivillig fredag. 
 Der var bred enighed om at konceptet skal fornyes og gentænkes.  

Det skal flyttes evt. til Rødovregård eller Rødovre Centrum. 
Forslag om at udvide åbningstiden til også aften med mad (evt. etniske retter) 
og tilbud til børn. Der blev nedsat en arbejdsgruppe: Esther, Yvette, Johnny, 
Lars, Janne kontakter Anne-Kamille for evt. deltagelse i gruppen. Tovholder: 
Johnny Hundt.  
 

8.4. Evaluering af konferencedag. 
Det var generelt en rigtig god dag. Undervisning om den gode samtale kunne 
godt have brugt mere tid, det gik for stærkt. Kor var en virkelig god oplevelse. 
De fleste workshops gik godt.  

 
8.5. Personalesituationen. 
 Bestyrelsen fastholder den kontrakt der foreligger på selvhjælpskoordinator.  
 
8.6. Mødedatoer i 2015. 
 FU kommer med et oplæg for årshjulet for 2015 til næste bestyrelsesmøde.  
 
 
 



 
 

8. Nyt fra kassereren.  
 
Regnskab for september udleveret på mødet.  
 
Koordinator og kasserer har aftalt et møde i oktober/november med henblik på 
status på udgifter i forhold til budgettet til fremlæggelse for bestyrelsen i november.  
 
Beholdning RFC pr. 30.9.2014 . kr. 104.637   
Beholdning Selvhjælp pr. 30.9.2014 kr. 58.395 
 
 

9. Forretningsudvalgets seneste referat.  
 
Taget til efterretning 
 

10. Eventuelt. 
 

Intet at tilføje.  

Næste møde er tirsdag d. 18.11.2014, kl. 17.30 
 

Til opfølgning – fortløbende sager 

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.   
2014.10.21 Johnny melder fra d. 10 og Janne melder fra d. 17 

 

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.  

2014.10.21 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.  

2014.10.21 Punktet behandles på særskilt punkt på dagsordenen.   

 

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.  
2014.10.21  
 



 
 
 
Den sociale vejviser var forventet færdig på hjemmesiden. 
Arbejdet er dog blevet forsinket da vores frivillige skulle på rejse til 
Kina.  
Det var en fejl at vi ved seneste møde konkluderede at vi ikke har 
midler til selv at udgive bogen. Nyt tilbud er forsøgt indhentet fra 
Kailow Trykkeri i Rødovre. Tilbud desværre ikke modtaget ved 
dagens bestyrelsesmøde. Kailow har dog telefonisk oplyst at de 
godt kan trykke til minimum samme pris som tidligere indhentet 
tilbud.  
Det blev besluttet at lægge ordren hos Kailow.  

 

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.  

2014.10.21 Koordinator har kontaktet skoleforvaltningen. Den  

ansvarlige medarbejder var ikke til at træffe. Koordinator forsøger 

igen.  

2014.11.18 Koordinator havde en aftale med Trine Frøslev fra 

Kultur og fritidsforvaltningen. Trine blev desværre syg på dagen 

og aftalen er at hun vender tilbage med et forslag til en ny 

mødedato.  

 
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.  

2014.10.21 Koordinator skal kontakte TopDanmark for at høre 

hvad ændringen i policen indebærer og hvorfor vi ikke har 

modtaget en opkrævning.  

2014.11.18 Koordinator har haft kontakt til TopDanmark. 

Policebetingelser er ikke ændret, men blot ført over i et nyt 

system internt. Vi har modtaget opkrævning og betalt forsikringen 

i marts 2014. Næste opkrævning i marts 2015. Punktet afsluttet.  

 

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.  

 


