Referat for bestyrelsesmøde Tirsdag d. 16. december 2014, kl. 17.30
Tilstede: Janne Andersen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Bent Jensen, Ulla Spangtoft,
Kirsten Torp
Afbud: Johnny Hundt, Fouzia Awala, Haawa Abshir
Referent: Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen
2. Valg af ordstyrer.
Ulla blev valgt.
3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt
4. Udveksling med Britt Jensen.
Britt Jensen måtte desværre melde afbud grundet deltagelse i
Kommunalbestyrelsesmøde.
5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Vedr. Pkt. 9: 3 Det er ikke rigtigt forstået, at underskudsgarantien bortfalder. Alt er
som det plejer, tallet er bare RK's netto bevilling.
Referatet blev herefter godkendt.
6. Forretningsudvalgets seneste referat.
Referatet godkendt.
7. Vedtægtsændringer.
Forslag til ændringer er fuldført. Samtlige ændringer tilsendes bestyrelsens
medlemmer og forelægges Britt Jensen ved næste bestyrelsesmøde.
8. Til opfølgning.
Til opfølgning – afsluttede punkter
2014: 28

Lars

Kontakt skoleforvaltningen for at tilbyde RFC som
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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.
2014.12.16 Møde afholdt med Trine Frøslev fra
Kulturforvaltningen.
- Vi talte om at RFC kunne blive præsenteret på skolernes fælles
netværk, med en kort præsentation af RFC samt evt. et par casestories som illustration af hvorledes et samarbejde mellem
RFC/foreninger og skoler kunne se ud.
- Derudover talte vi om muligheden for at RFC og sociale
foreninger kunne blive inddraget i kulturugen (uge 39 i 2015).
- Kulturforvaltningen er derudover ved at kortlægge mulighederne
for at lægge en foreningsportal på nettet hvori man udover at
kunne lokalisere foreninger og kontaktpersoner, også kan
kommunikere foreningerne imellem og lægge aktivitetsinformation
ind direkte. Både Trine Frøslev og Lars var enige om at også de
sociale foreninger bør være repræsenteret på denne portal.
Punktet afsluttet
2014:33

Personale. Det vurderes at der næste år er brug for 2
ansættelser. Selvhjælpskoordinator og administrativ medarbejder.
Kasserer gjorde opmærksom på at der er økonomi til at ansætte
en administrativ medarbejder 13 timer allerede nu.
Det blev nævnt at man også kan overveje at ansætte en vikar
Koordinator forsøger at kontakte jobcenteret vedr. en
virksomhedspraktikant
Koordinator kontakter Janne med henblik på muligheden for en
flexjobansættelse.
Koordinator har bemyndigelse til at indkalde en vikar
2014.12.16 Jørgen Andersen er blevet ansat i en
løntilskudsstilling i 13 uger. Han begyndte d. 8.12.2014
Punktet afsluttet.
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9. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse
Formand:
Formanden har pyntet op, der er blevet ryddet op og nyt service er indkøbt. Det ville
være hensigtsmæssigt med en oversigt over hvor borde og stole skal placeres i
vore lokaler.
En nedfaldsstamme er knækket i pejsestuen. Skaden er udbedret.
Formanden har været ude med foldere til postkasser og har haft mange gode
samtaler med borgere. Der har også været besøg på den baggrund.
Overskud fra lotteriet ved åbent hus var 1.400 kr.
Mandag d. 5. januar kl.. 10 – 12, giver More than coffee lagkage.
Stolegymnastikken giver lagkage d. 14. januar kl. 11.00
Koordinator:
FRIG-puljen er blevet ansøgt for 2015
PUF puljen er blevet åbnet. Deadline er d. 20. januar
Der er blevet bestilt
- nye skabe til garderoben
- ny whiteboard tavle til kortstuen.
Begge udgiftsposter er betalt i indenværende år. Levering sker i 2015.
Derudover er der blevet indkøbt nyt service til cafeen. Herunder flere kopper, nye
kaffe og thekander, samt dybe tallerkener.
Generalforsamling 2015:
Bente Hylleborg (Rødovre LokalTV) og Jens Dalsgaard (Rødovre Lungeforening)
ønsker at stille op til bestyrelsen ved den kommende generalforsamling.
Ulla Spangtoft bliver 85 år d. 5. januar 2015. Bestyrelsen er inviteret til åbent hus
hos Ulla.
Yvette Larsen bliver 65 år d. 9. januar.
Esther Haugaard bliver 70 år d. 17. februar.
Koordinator går på juleferie d. 17. december og vender tilbage mandag d. 5. januar
2015
Bestyrelse:
8.1. Oplæg til ændring af mødedatoer.
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De vedtagne ændringer vil blive tilsendt bestyrelsens medlemmer i form af et
opdateret årshjul.
8.2. Oplæg til samarbejde med Folkeoplysningsudvalget.
Samarbejdet med Kultur- og fritidsforvaltningen er allerede påbegyndt.
10. Visioner, ønsker m.m.
Intet at tilføje
11. Nyt fra kassereren.
Selvhjælp: kassebeholdning pr. 30.10.2014 er 27.574 kr.
Der skal betales december løn ud af dette beløb.
RFC: Kassebeholdning pr. 3010.2024 er 220,530 kr.
Det skal tilføjes at der er blevet brugt yderligere midler i december, jfr. ovenstående
Samlet set ser regnskabet fornuftigt ud for 2014.
Ajourført liste over bestyrelsens medlemmer skal tilsendes bestyrelsens
medlemmer.
12. Eventuelt.
Kærene giver gløgg og æbleskiver fredag d. 19.12, kl. 3-17
Næste møde er d. 27. januar 2015, kl. 17.30
Til opfølgning – fortløbende sager
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
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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.
2014.11.18 Koordinator har afholdt møde med Kailow. Der er
blevet indhentet et forord fra både Socialudvalgsformanden og
formanden fra RFC. Derudover er der blevet indhentet annoncer
fra vores sponsor ”Risteriet”, og fra de landsdækkende frivillige
organisationer såsom Center for frivilligt socialt arbejde, FriSe,
frivilligjob.dk og projekt frivillig. Koordinator har konstateret at der
stadig manglede foreninger i vores database, og er i gang med at
indhente oplysninger på disse. Næste møde med Kailow skal
handle om grafisk udtryk og billedmateriale.
2014.12.16 Den Sociale Vejviser er sendt til trykker. Der arbejdes
på layout hvorefter Koordinator skal have et møde med Kailow
inden trykning påbegyndes. Der er i alt 125 foreninger og grupper
repræsenteret i bogen. Udgiften på knap 28.000 kr. for trykning er
betalt i indenværende år. Udgaven er i sin endelige ordlyd blevet
tilsendt Kira (frivillig i vedligehold af RFC hjemmeside) som vil
arbejde på at få den opdateret på internettet.
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2014: 30

2014:31

Fastsættelse af dato for generalforsamling 2015.
Forslag er onsdag d. 15. april. Koordinator sørger for at booke
den store festsal og kontakte Niclas Poulsen.
2014.11.18 Den store festsal er booket. Niclas Poulsen er blevet
kontaktet via email, men har endnu ikke vendt tilbage.
2014.12.16 Niclas Poulsen har et andet arrangement på dagen.
Han vil forsøge at ændre denne aftale. Det er aftalt at Niclas og
koordinator kontakter hinanden i begyndelsen af det nye år.
Lars

2014:32

Koordinator skal kontakte Connie Yilmaz og bede hende hjælpe
os med at formulere en vision og nogle målsætninger.
Bestyrelsen ser gerne at det bliver i januar-februar 2015.
2014.12.16: Connie Yilmaz har besvaret koordinators
henvendelse og udtrykt at hun er mødefri hhv. mandag d. 16. og
d. 23. februar, kl. 17.30 – 21.00. Januar er for hendes
vedkommende helt booket. Hun tilbyder at gøre det til samme pris
som de foregående undervisningsaftener. Koordinator kontakter
med accept af datoer, og pris
2014.11.18 Opfølgning af de i bestyrelsesundervisningen
vedtagne punkter blev flyttet til senere.
2014.12.16 Flyttes til januar mødet.

2014:34

Lars

Tilsende Britt Jensen invitation til næste bestyrelsesmøde og
vedhæfte vore forslag til vedtægtsændringer
2014.12.17 Invitation tilsendt. Ændringsforslag mangler

2014:35

Lars

Ajourført liste over bestyrelsens medlemmer skal tilsendes
bestyrelsens medlemmer.
2014.12.17 OK

2014:36

Lars

Tilsende bestyrelsens medlemmer revideret årshjul 2015
2014.12.17 OK
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