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Referat for bestyrelsesmøde Tirsdag d. 24. februar 2015, kl. 17.30  
 
Tilstede:  Janne Egelund Andersen, Ulla Spangtoft, Esther Haugaard, Fouzia Awala, 

Kirsten Torp, Yvette Larsen, Johnny Hundt, Bent Jensen, Lars Thorndal 
 
Afbud:  Haawa Abshir 
 
Referent:  Lars Thorndal 

 
 

1. Velkomst ved formanden. 
 
Formanden bød velkommen.  
 

2.  Valg af ordstyrer.  
 
Johnny blev valgt.  

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsorden godkendt.  
 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
Referat godkendt.  
 

5. Forretningsudvalgets seneste referat.  
 
FU indstiller til bestyrelsen at vi ikke deltager i sjov lørdag d. 14. marts.  
Dette blev vedtaget.  
 
FriSe generalforsamling d. 13.-14. marts. RFC har tidligere deltaget i Frises 
generalforsamling med koordinator 
og formand, Deltagelse drøftes på bestyrelsesmødet  24. febr. Koordinator deltager 
og næstformand vender tilbage.  
 
FU indstiller til bestyrelsen, at onsdagscafeen får kr. 1672 til 
transport. Vedtaget  
 
FU indstiller til bestyrelsen, at More than Coffee får dækket 
transportudgifter 1.800 kr. Vedtaget 
 
Diverse udstyr til PC ligger i kælderen, hvad skal det bruges til, 
drøftes på bestyrelsesmødet 24. febr.  
Udstyret fordeles til genbrugsbutikker. 
 
Der er ryddet op i kælderen, desværre er der fjernet ting. FU foreslår, 
at låsen skiftes ud, og det er kun koordinator og formand, der har nøgle til 
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kælderen. Koordinator tager en snak med Jan Breaum om udskiftning af 
nøglecylinder.  
 
FU indstiller til bestyrelsen, at RFC deltager i cykeldag 14. juni. 
Koordinator har mailet til Dorthe Larsen at vi forventer at vi forventer at deltage.  
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. 10.00 - 11.30  Mulighed for at besøge Cafébiblioteket og få en ridetur 
(Milestedets UK´s heste.) 
Kl. 10.30 - 12.00  Mulighed for at besøge en af bunkerne, som i sin tid blev brugt til 
overnatning mv.  - Oplevelsescentret Vestvolden (Niels). 
Kl. 10.45 - 12.30 Mulighed for at besøge Filialbiblioteket Trekanten.  
Kl. 10.45 - 13.00 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. 
Vedtaget.  
 
FU indstiler til bestyrelsen, at bestyrelsesmøde 23. juni flyttes. (sct. 
Hans aften).  
Flyttes til 16 juni. Ret årshjul og udsend.  
 

6. Vedtægtsændringer. De sidste detaljer. Se bilag 4 
Vedtaget.  
 

7. Til opfølgning. Afsluttede punkter 
 

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) 
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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. 
2015.02.24 Den sociale vejviser er udgivet i bogform og ajourført 
på hjemmesiden. Punktet afsluttet 
 

2014:31 Lars Koordinator skal kontakte Connie Yilmaz og bede hende hjælpe 
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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. 

2015.02.24 Begge undervisningsaftener er gennemført. Punktet 

afsluttet.  

 

2014:35 Lars Ajourført liste over bestyrelsens medlemmer skal tilsendes  

  bestyrelsens medlemmer.  

2014.12.17 OK 

2015.02.24 Punktet afsluttet 

 

2014:36 Lars Tilsende bestyrelsens medlemmer revideret årshjul 2015 

2014.12.17 OK 

2015.02.24 Punktet afsluttet 

 

 
8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.  

 
Formand:  
 
Vi har fået et sponsortilbud fra den lokale bager vedr. brød til mandag og 
onsdagscafeen. RFC skal til gengæld have bagerens folder liggende fremme. Dette 
blev vedtaget. Vi tilbyder desuden en reklame på vores hjemmeside.  
 
Koordinator: 
 
Bestyrelsens beslutninger vedr. strategi og målsætning skal formuleres og 
fremlægges på generalforsamlingen. Koordinator sørger for formulering til næste 
bestyrelsesmøde.  
 
Det planlagte mindfullnesskursus i foråret bliver ikke til noget. Koordinator har 
adskillige gange forgæves forsøgt kontakt til underviser men desværre uden 
resultat. Til gengæld har sundhedscenteret et tilbud om gratis mindfullnesskursus 
her i foråret.  
 
Præsentationsmøde vedr. foreningsportal torsdag d. 26.2.2015 kl. 17-21. Skal 
koordinator deltage og ønsker andre fra bestyrelsen at deltage? Tilmeldingsfrist var 
d. 20.2.2015. Koordinator og Janne deltager.  
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RFC deltager ved mangfoldighedsfestival på Rødovregård d. 20.6.2015 
 
Forårskonference Rødovregård d. 18.4.2015 
 
Nyt medlem af RFC, Danmission Genbrug. 44 medlemsforeninger 
 
Fundraising:  
 
 
Vedr. FRIG. 
 
Ansøgning til FRIG midler er indsendt 
 
Vedr. PUF. 
 
Ansøgning på såvel selvhjælp som frivilligformidling er indsendt. Ansøgningsfristen 
var d. 20.1.2015. Socialministeriet har svaret tilbage at de forventer at give skriftligt 
svar på vores ansøgning senest tre måneder efter ansøgningsfristen til puljen er 
udløbet. 
 
Lokaler: 
 
Gulvet i indgangspartiet i Broparken er nu færdiggjort og dermed er muligheden for 
indgang for beboere genetableret.  
 
I uge 10 vil der blive monteret 2 nye dobbelte skydedøre i jeres hovedindgang.  
Vil tage 2-3 dage + evt. rep af vægge og gulv bagefter. 
 
Bestyrelse:  
 
Intet 
 
8.1. Bilag 6. Projekt helside i Rødovre LokalNyt hver måned 

 

Janne undersøger muligheden for gratis infoplads i Rødovre Kommunes nye 

kommunikationsblad som skal omdeles 10 gange årligt til samtlige borgere.  

 

RLN får en positiv tilbagemelding, hvor vi fortæller at vi arbejder videre med financiering.  

9. Generalforsamling. 
 
Haawa trækker sig fra bestyrelsen 
Yvette trække sig fra formandsposten men opstiller som bestyrelsesmedlem 
Johnny stiller op som formand 
Fouzia genopstiller til bestyrelsen 
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Esther genopstiller til bestyrelsen 
 
Til dagsorden.  
 
Formandsvalg 
Yvette ønsker ikke at genopstille som formand 
 
Valg til bestyrelsen 
 
Fouzia, Esther og Yvette genopstiller  
 
Suppleantvalg 
 
Valg af revisor 
 
Bestyrelsen anbefaler genvalg af revisor.  
 
Indkaldelse skal udsendes senest en måned før. Dvs. til indsættelse i avisen senest 
onsdag d. 25. marts 
 

10. Visioner, ønsker m.m. 
 
Se pkt. 8.1 
 

11. Nyt fra kassereren. Se bilag 1 – 3 
 
Vedr. regnskab januar.   
Rødovre Kommune har grundet likviditetsproblemer udbetalt 2. kvartals 
acontobeløb. Vi afventer betaling fra Socialministeriet.  
 
Vi har desuden lidt problemer med at få tilskud vedr. løntilskud fra jobcenteret.  
 
Der foreligger intet regnskab for Selvhjælp da der ingen aktiviteter har været i 
januar.  
 
 

12. Ny kontrakt frivilligkoordinator. Se bilag 5 
 
Bestyrelsen enedes om at nedsætte et arbejdende kontraktudvalg bestående af 
Bent, Yvette og Johnny. Udvalget skal i samarbejde med Ulla fremkomme med et 
revideret kontraktoplæg til fremlæggelse for bestyrelsen på mødet d. 24. marts. 
Kontrakten vil ved underskrift være gældende fra d. 1.3.2015.  
 

13. Eventuelt. 
 
Frivillig fredag gruppen skal samles. Dette tages op ved næste bestyrelsesmøde.  
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Næste bestyrelsesmøde d. 24.3.2015, kl. 17.30 

 

Til opfølgning – fortløbende sager 

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.  

2014.11.18 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.  

2015.02.24. FU indstiller til bestyrelsen at generalforsamlingen 
flyttes til d. 22. april. Niclas Poulsen har meddelt at han desværre 
ikke kan deltage som dirigent på generalforsamling d. 15.4.2015. 
Han kan til gengæld godt både d. 22. og d. 29. april.  
Generalforsamling bliver d. 29. april. Koordinator kontakter Niclas 
Poulsen. Koordinator kontakter derefter Broparken vedr. festsal, 
eller alternativ Rødovregård.  
Jørgen Andersen spørges som alternativ dirigent.  
Bestyrelsesmødet d. 28. april flyttes derfor til d. 15. april. Revider 
og udsend årshjul.  

 

2014:32  2014.11.18 Opfølgning af de i bestyrelsesundervisningen  

  vedtagne punkter blev flyttet til senere.  

2014.12.16 Flyttes til januar mødet.  

Koordinator samler materialet og udsender til bestyrelsen til 

bearbejdning i den nye bestyrelse. 

 

2014:34 Lars Tilsende Britt Jensen invitation til næste bestyrelsesmøde og  

  vedhæfte vore forslag til vedtægtsændringer 

  2014.12.17 Invitation tilsendt. Ændringsforslag mangler. 

2015.02.24. Britt Jensen kunne ikke deltage ved mødet i januar 

som efterfølgende blev aflyst. Koordinator har ikke inviteret Britt 

Jensen til møde i februar idet der stadig er en enkelt detalje vedr. 

ændringsforslag til vedtægter som skal falde på plads. 

Koordinator foreslår at vi inviterer Britt Jensen til bestyrelsesmøde 

i marts hvor endeligt forslag til vedtægtsændringer kan tilsendes 

Britt Jensen inden mødet.  
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Koordinator inviterer Britt til mødet d. 24. marts og tilsender de 

samlede forslag til vedtægtsændringer.  

 

2015: 01 FriSe generalforsamling d. 13.-14. marts. RFC har tidligere deltaget i 

Frises generalforsamling med koordinator 

og formand, Deltagelse drøftes på bestyrelsesmødet  24. febr. 

Koordinator deltager og næstformand vender tilbage. 

2015: 02 Diverse udstyr til PC ligger i kælderen, hvad skal det bruges til, 

drøftes på bestyrelsesmødet 24. febr.  

Udstyret fordeles til genbrugsbutikker. 

2015: 03 Der er ryddet op i kælderen, desværre er der fjernet ting. FU foreslår, 

at låsen skiftes ud, og det er kun koordinator og formand, der har nøgle 

til kælderen. Koordinator tager en snak med Jan Breaum om udskiftning 

af nøglecylinder.  

 

2015: 04 Bestyrelsens beslutninger vedr. strategi og målsætning skal formuleres 

og fremlægges på generalforsamlingen. Koordinator sørger for 

formulering til næste bestyrelsesmøde.  

2015: 05  Projekt helside i Rødovre LokalNyt hver måned.  

Janne undersøger muligheden for gratis infoplads i Rødovre 

Kommunes nye kommunikationsblad som skal omdeles 10 gange årligt 

til samtlige borgere.  

RLN får en positiv tilbagemelding, hvor vi fortæller at vi arbejder videre 

med financiering.  

 

2015: 06 Frivillig fredag gruppen skal samles. Dette tages op ved næste 

bestyrelsesmøde d. 24.3.2015.  

 


