Referat for bestyrelsesmøde tirsdag d. 24. marts 2015, kl. 16.30
Tilstede:

Janne Egelund Andersen, Ulla Spangtoft, Esther Haugaard, Fouzia Awala,
Kirsten Torp, Yvette Larsen, Johnny Hundt, Bent Jensen, Lars Thorndal

Gæst:

Britt Jensen

Afbud:

Haawa Abshir,

Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen.
2. Valg af ordstyrer.
Johnny blev valgt
3. Udveksling med Britt Jensen
Britt Jensen:
Bestyrelsens foreslåede vedtægtsændringer ser fornuftige ud.
På frivilligområdet har RK behandlet og godkendt frivilligpolitikken, med tilhørende
årlig handleplan. (Handleplanen skal fremskaffes til bestyrelsen)
Fire strategimål.
1. Vi skaber gode rammer for den frivillige sociale indsats i Rødovre
Kommune. Der lægges op til en samarbejdsaftale med RFC.
Kommunen lægger op til en større åbenhed i forvaltningerne, og der arbejdes på en
guide til kommunens medarbejdere, som kan hjælpe i mødet med borgere som
ønsker at være aktive i frivilligt arbejde.
2. Vi skaber synlighed og netværk på frivilligområdet.
Kommunen vil lave en bruger-tilfredshedsundersøgelse omkring arrangementer
m.v.
Kommunen lave dialogmøder for afklaring af gensidige forventninger.
3. Nye alliancer – Rødovre Kommune vil indgår partnerskaber med
socialøkonomiske virksomheder.
Kommunen ønsker at finde egnede samarbejdspartnere (virksomheder, foreninger).
Målet er at skabe alliancer som hjælper mennesker ind på arbejdsmarkedet.
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Dertil knytte lokale virksomheder til den frivillige verden, som associeret medlem af
RFC
4. Vi støtter det frivillige sociale arbejde økonomisk.
Rødovre Kommune har gennemført et uddannelseforløb med Ingerfair. Det var
rigtig godt, og en evaluering skal foretages.
Rødovre Kommune ønsker en styrkelse af de politiske indsatsområder.
Det giver god mening at forankre vores frivillige i de indsatsområder som
kommunen ser behov.
Ved opstarten af Rødovre Frivilligcenter var der flere som spurgte til økonomien og
om ikke Rødovre Frivilligcenter var en døgnflue. Mit svar var dengang og er det i
dag. Rødovre Kommune mener Rødovre Frivilligcenter alvorligt, og så længe jeg
har noget at skulle have sagt, vil der ikke blive rykket væsentligt ved bevillingerne.
Spørgsmål fra bestyrelsen:
1. Hvordan skal det måles at vi skal være Danmarks bedste kommune at være
frivillig i?
Svar fra Britt Jensen:
Det kan vi ikke, men via kommunens strategimål kan vi måle om vi går i den rigtige
retning.
Jeg ønsker en kommune hvor kommunen og de frivillige har et godt samarbejde og
at kommunens aktive frivillige føler at kommunen virkelig arbejder med og er
lydhøre.
Det er kommunen magtpåliggende at der kommer flere aktiviteter til Islev-området.
Et tema for dialogmøder kunne være hvorledes vi tiltrækker aktiviteter til RFC.

Kommentar fra bestyrelsen:
Frivilligcenteret ligger i et område hvor ældre er samlet. Det ville være bedre hvis
frivilligcenteret havde sit eget hus, hvor der er plads og muligheder for samling og
tilbud af unge mennesker.
Svar fra Britt Jensen:
Dette er Kommunen godt klar, men der er også økonomiske hensyn. Måske skal
nogle aktiviteter lægges på trekantsgrunden, foreningshuset eller andre steder.
Måske skulle RFC fokusere på at lave tilbud til andre grupper end præcis de ældre,
som allerede er godt dækket ind.
Kommentar fra bestyrelsen:
Det er ikke nemt at finde arrangementer som tiltrækker mange, men vi vil til
stadighed arbejde med det.
RFC Status siden sidst:
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- Konference afholdt i oktober
- Foredrag vedr. pårørende til misbrugere afholdt i oktober
- Åbent hus afholdt i december
- Nyt projekt ”Motionsvenner” er opstartet
- Bestyrelsen har gennemført 4 undervisningssessioner vedr. bestyrelsens ansvar
og strategi og målsætning.
- Nye skabe opsat til foreninger
- Farvel til Gitte Hauerberg Svendsen, selvhjælpskoordinator
- Ny præsentationsfolder
- Nyhedsbrev udsendt i februar
- Den Sociale Vejviser udkommet i februar
- pt. 44 medlemsforeninger
Kommende arrangementer:
-

Mangfoldighedsfestival.
RFC deltager ved mangfoldighedsfestival på Rødovregård d. 20.6.2015

-

Store cykeldag d. 14.6.2015
RFC deltager

-

Frivillig fredag d. 25.9.2015
Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe som har fået til opgave at gentænke
Frivillig Fredag. Vi har booket Rødovregård. Gruppen har afholdt et enkelt møde
hvor fokus var på nye veje at gå, og nye tilbud om aktiviteter på dagen.

Fundraising:
Ansøgte puljer:
Socialministeriets uddannelsespulje ansøgt om 44.800 kr. til kursusaktivitet vedr.
sociale medier
Socialministeriets PUF pulje. 2 ansøgninger. 1) vedr. selvhjælp 20 timer pr. uge,
399.700 kr. 2) vedr. frivilligformidling 13 timer pr. uge, 264.400 kr.
Socialministeriets FRIG pulje. Grundfinanciering, 350.000 kr.
Koordinator er derudover ved at indsamle materiale i forbindelse med en evt.
ansøgning til hhv. Egmont-fonden, Tryg-Fonden og Bikuben-Fonden, med henblik
på støtte til selvhjælp.
Målsætning og strategi 2015 – 2016
Bestyrelsen er enedes om følgende målsætning og strategi for de kommende
2 år.
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Målgrupper for RFC:
a) Sociale foreninger i Rødovre
- Medlemsforeninger (netværk, indflydelse, rådgivning, viden, lokaler, kurser)
- Ikke medlemmer (rådgivning, viden, lokaler)
b) Potentielle frivillige, der gerne vil gøre en indsats
- formidling af eksisterende tilbud/foreninger
- hjælp til udvikling af projekter – fra ide til handling
- formidling fra frivillig til frivillig af nye ideer.
- nye projektideer, vi rekrutterer frivillige til

c) Frivillige og brugere af huset
- formidling af lokaler
- organisatorisk støtte.
d) Unge
- projekter der rammer unges interesser, kompetencer og organiseringsform.

Strategi:
a) Dialogmøder
Afholde to dialogmøder i hhv. 2015 og 2016 for alle sociale foreninger indenfor
de fire områder: Etniske foreninger, Handicapforeninger, Ældreforeninger,
Børn og familieforeninger.
Formål: - At afdække behov og ønsker i forhold til Rødovre Frivilligcenter
- At danne netværk på tværs af foreninger.
b) Hjemmeside
Videreudvikling af Rødovre Frivilligcenters hjemmeside, så den i højere grad
er dynamisk og kan være med til at synliggøre de enkelte foreninger.
Organisering af en gruppe frivillige med hjemmesidekompetencer til at styrke
RFC´s hjemmeside + foreningernes egne hjemmesider og sociale medier.
Socialministeriets uddannelsespulje er blevet ansøgt med henblik på at tilbyde
kursus.
c) Kommunens sociale indsatsområder
Identificere et nyt projekt indenfor kommunens sociale indsatsområder, og
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facilitere udvikling og senere drift af projektet.
d) Udvikling af RFC´s faste tilbud
At udvikle RFC til et kendt og åbent mødested for frivillige, brugere og borgere
i Rødovre – organiseret rundt om en gruppe faste frivillige sociale værter.
Derefter forlod Britt Jensen mødet og bestyrelsen fortsatte med dagsordenen.

4. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Vedr. s. 3. Ulla mener ikke koordinator fik tilladelse til at søge § 18 til den sociale
vejviser.
Referatet er godkendt.
6. Forretningsudvalgets seneste referat.
Der er blevet søgt flere sponsorater. Vi har fået et sponsorat fra ”Den daglige
Bager”, til brød i cafeen mandag og onsdag.
Afslag fra nemlig.com vedr. fornødenheder til køkken.
Afslag fra outform vedr. lærred til pejsestuen.
Formanden har researchet forskellige muligheder for legater, f.eks. Maersk fonden,
til aktiviteter.
6.1. FU ønsker at koordinatorens deltagelse ved kommunens forårskonference og
mangfoldighedsfestival bliver debatteret ved bestyrelsesmøde.
Koordinator havde ved udgangen af februar + 54 timer.
Bestyrelsen prioriterer forårskonferencen. Vedr. mangfoldighedsfestivalen bør der
være mulighed for at Lars spiller en mindre rolle eller slet ikke.
Derudover er der cykeldagen hvor Lars ikke nødvendigvis behøver at være der hele
dagen.
7. Vedtægtsændringer.
7.1.

Vedtægtsændringer,
Med enkelte små opklarende rettelser blev vedtægtsændringer vedtaget til
fremlæggelse på Generalforsamlingen.

8. Til opfølgning.
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Punkterne blev gennemgået.
9. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formand:
Mandagscafeen afholder forskellige arrangementer. D. 30. marts pandekagedag
mellem 10-12
Derudover bliver der lavet en dag hvor man skal spise sammen.
Mandagscafeen har ytret ønske om at afholde sangarrangement. Formanden
forsøger at finde en spillemand.
Koordinator:
Jørgen Andersen er stoppet.
Der er kommet nye døre i indgangspartiet og nye lamper i loftet i indgangsparti og i
cafeen med bevægelsessensorer.
Bestyrelse:
Kirsten Torp undrer sig over at hun ude i byen hører hendes ord fra
bestyrelsesmøder citeret, ord som ikke fremgår af referatet. Dette er selvfølgelig
ikke i orden.
9.1. Referat FriSe generalforsamling. Til orientering.
10. Generalforsamling.
10.1. Dagsorden.
I dagsordenen skal der stå forelæggelse af regnskab og budget. Dette skal også stå
i vedtægter.
10.2. Bestyrelsens beretning.
Flere bestyrelsesmedlemmer ytrede ønske om at få udkastet tilsendt noget
tidligere.
Beretningen blev godkendt med små rettelser.
10,3. Formulering af strategi og målsætninger.
Bestyrelsen godkender at Johnny Hundt fremlægger målsætninger og strategi på
GF.
Information:
Mødeindkaldelse med dagsorden var i Rødovre Lokal Nyt d. 18.3.2015.
Mødeindkaldelse blev udsendt til medlemsforeninger pr. mail d. 16.3.2015.
mødeindkaldelse med forslag til vedtægtsændringer udsendes pr. brev til
medlemsforeninger.
Servering: Kaffe, the og kage. Vand på bordene
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Janne er referent på GF.
Information:
Koordinator har sendt en særskilt mail til ”Kvindegruppen i Kærene”, om at de skal
tilsende eller medbringe vedtægter samt seneste referat fra generalforsamling hvis
de ønsker stemmeret.
Spørgsmål til overvejelse:
Hvordan forholder bestyrelsen sig til en frivillig i RFC som evt. ønsker at stille op til
bestyrelsen?
Dette mener bestyrelsen ikke kan lade sig gøre. Som opstillet skal man være
medlem af en forening eller gruppe, ikke som repræsentant for RFC. Der kan kun
være eet medlem fra hver forening i bestyrelsen. Koordinator meddeler dette til den
frivillige.
Fordeling af opgaver i forbindelse med GF.
Besluttes ved næste bestyrelsesmøde

11. Visioner, ønsker m.m.
11.1. Forårskonference.
Yvette og Lars tilmeldes som repræsentanter for RFC
For eftertiden skal dette punkt på dagsordenen benævnes til opfølgning af strategi
og målsætning
12. Nyt fra kassereren.
12.1. Regnskab RFC januar – februar 2015.
Taget til efterretning
12.2. Budgetforslag fra koordinator og kasserer.
Budgetforslaget blev godkendt til fremlæggelse på Generalforsamlingen.
13. Ny kontrakt frivilligkoordinator.
13.1. Kontraktudvalgets oplæg.
Kontraktoplægget blev vedtaget med ændringer. Janne og Ulla stemte imod
idet de alene kunne gå ind for en lønstigning på 2000 kr.
Kontraktoplægget bliver forelagt koordinator snarest muligt.
Kontraktoplægget skal forelægges bestyrelsen i sin nye ordlyd ved næste
bestyrelsesmøde.
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14. Eventuelt.
Vedr. budgetoplæg til GF overvejer bestyrelsen en ny model.
Årsregnskabet skal forelægges bestyrelsen til godkendelse ved næste
bestyrelsesmøde.

Næste møde er skemalagt til d. 15. april 2015, kl. 17.30
Med venlig hilsen
Lars Thorndal
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