
 
 
Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 16. juni 2015, kl. 17.30  
 
Sted: Pejsestuen 
 
Deltagere:  Bent Jensen, Anni Hørringsen, Janne Egelund Andersen, Johnny Hundt, 

Yvette Larsen, Fouzia Awala, Ulla Spangtoft, Kirsten Torp, Esther Haugaard, 
Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard 

 
Referent:  Lars Thorndal 
 

 
1. Velkomst ved formanden. 

 
Formanden bød velkommen. Tak for den gode kollektive indsats ved Store 
Cykeldag. Mere end 200 besøgende. Mange interesserede 
Formanden har sat gang i vores Facebook side igen. Opfordring til bestyrelsen om 
at bruge siden. Flere end 800 har set billederne fra Store Cykeldag.  
 

2.  Valg af ordstyrer.  
 
Bent blev valgt 
 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsorden godkendt 
 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
Vedr. ref. Seneste møde 
Janne bemærker 
Pkt. 8.2 Forslag til ændring:  
Janne og Ulla kan ikke godkende rapportens indhold og konklusioner, idet det efter 
deres mening ikke svarer til de oplysninger, der er blevet givet vedr. 
selvhjælpsprojektet, på bestyrelsesmøderne. 
 
 Pkt. 9.3  
Janne mener, at evt. skal slettes. Det er jo besluttet af bestyrelsen, at det er de 
vedtægtsændringer, man ønsker behandlet på generalforsamlingen. 
 
Begge ændringer blev vedtaget 
 
Herefter blev referatet godkendt.  
 

5. Forretningsudvalgets seneste referater.  
 
Bilag 2. Kort debat om lønniveauet.  
 



 
Referatet godkendt 
 
Bilag 3. Kort debat om Frivilligt Forum. Spørgsmål vedr. trykning af nyhedsbrev. 
Opfordring til at søge tilbud fra andre trykkerier.  
 
Referatet godkendt 
 

6. Til opfølgning.  
 
Taget til efterretning 
 

7. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.  
 
Formand: 
 
Der læses mange ansøgninger vedr. ny selvhjælpskoordinator 
Der bruges en del kræfter på opdatering af hjemmeside og Facebookgruppe.  
 
Koordinator: 
 
Afholdte møder 
Der har været afholdt: 
- samarbejdsmøde med ansatte i Sundhedscenteret.  
- møde med repræsentant fra Herlev Frivilligcenter vedr. Veteranarbejde. Se pkt. 
7.5 
 
Planlagte møder: 
- Koordinator tager ud til Haawa Abshir torsdag d. 18.6 for at overbringe hende den 
chokolade hun skulle have modtaget ved generalforsamlingen og for at takke hende 
for hendes indsats i årene som bestyrelsesmedlem. 
- Koordinator tager til ledernetværksmøde for ledere af frivilligcentre d. 19.6 i 
Lyngby.  
- Koordinator er tilmeldt et coachingkursus d. 9.9.2015 
 
Arrangementer:  
Store Cykeldag var en virkelig god dag, med masser af glade gæster. Formanden 
har udsendt en takkemail til alle de frivillige.   
 
Bestyrelsen:  
 
Søndag d. 7.6 var der rodet i køkkenet. Dette er irriterende. Vi lever med 
problemerne og afventer det nye låsesystem som forhåbentlig løser problemet.  
 
7.1. Mandat til Forretningsudvalget vedr. brug af midler (max. 5.000 kr. pr sag) 

uden forudgående godkendelse af bestyrelsen. Johnny 
 
Janne kan bekræfte at det tidligere er blevet besluttet at FU kan råde over et 
sådant beløb. 



 
 
FU gives mandat til at bruge 5000 kr. uden forudgående godkendelse af 
bestyrerelsen, forudsat at bestyrelsen at bestyrelsens godkendelse ikke kan 
opnås i tide. Dette skrives ind i forretningsordenen. 

 
7.2. Oplæg til ny dagsorden for bestyrelsen. Johnny 

 
I forbindelse med seminar omkring udvikling af bestyrelsesarbejdet, blev det 
ændring i dagsordenen debatteret for at gøre møderne mere effektive.  
Formanden ønsker bl.a. at økonomien, emner til beslutning og til opfølgning. 
flyttes op på dagsordenen.  
Drøftelse af emner, praktiske arrangementer, sager til orientering m.v. kan til 
gengæld flyttes længere ned på dagsorden.  
Formanden foreslår at FU forelægges en dagsorden til godkendelse.  
 
Der var en kort debat og bred enighed om at få en ny-revideret dagsorden 
fremadrettet.  

 
7.3. Mangfoldighedsfestival. Kort orientering 

 
Dagens program kører fra kl. 11-17. Lars møder ind kl. 10, opsætter RFC´s 
bod og har første vagt kl. 11-13 sammen med Ulla. Kl. 13 tager Yvette og Jan 
over og kl. 15 tager Esther over. Esther tager boden ned og tager brochurer 
m.m. med sig hjem. Også Jens, Hanne og Fouzia er tilstede på dagen. Hanne 
har lovet at hjælpe til hvis det bliver nødvendigt.  

 
7.4. Frivillig Fredag. Kort orientering 

 
D. 25.9. Bruttoliste/opgaveliste udsendt.  
Arbejdsgruppens skal samles inden ferien. Dette aftales snarest.  
På Frivillig Fredags hjemmeside kan alle foreninger bestille en 
kampagnepakke på www.frivilligfredag.dk  
 
Betaling for brug af Rødovregård blev debatteret. 
 
Hvis vi havde lånt et enkelt rum var det gratis, men når vi låner det meste af 
Rødovregård koster det kr. 4.000. 
 
Vi kan også bestille en hjælper til kr. 240 i timen. Vedkommende vil hjælpe 
med alt lige fra opvask kaffebrygning opvaskemaskinen afrydning mm. 
 
Hvis vi er utilfredse med at "betale" for lån af Rødovregård så skal vi "klage" 
til kulturchef Henning Elmelund som har det overordnede ansvar for 
Rødovregård." 
 

 
7.5. Tværkommunalt samarbejde vedr. veteraner. Lars.  

 

http://www.frivilligfredag.dk/


 
 
Bestyrelsen mener at den nye selvhjælpskoordinator i første omgang skal 
undersøge behovet for at danne grupper m.v. i Rødovre. Evt. ved at kontakte 
de 132 navngivne veteraner i Rødovre. Vi kan derefter afgøre om vi ønsker 
at indgå i et samarbejde med andre kommuner.  Koordinator svarer Herlev 
Frivilligcenter.  
 

 
8. Ansættelse af ny medarbejder.  

 
8.1. Kort orientering. Lars 
Der har været rigtig mange henvendelser. Både personlige og telefoniske. Vi har på 
nuværende tidspunkt, dagen før deadline, modtaget 62 ansøgninger.  
 
Der blev spurgt ind til hvilke kompetencer som vi i særlig grad kigger efter. Sociale 
kompetencer, psykisk robusthed, administrative kompetencer og viden omkring 
hjælpemuligheder for mennesker med problemer.  
 
8.2. Nedsættelse af ansættelsesudvalg 
 
FU foreslår FU´s medlemmer til ansættelsesudvalget. Dette blev godkendt.  
 
Kommentar: Er der behov for nummer 2 samtale kan det være en god ide at tage 
en ekstra person med i udvalget.  
Janne kan godt deltage d. 29.6 ved en evt. anden samtalerunde.  
 
Janne oplyser at ansættelsesudvalget skal være opmærksom på hvis en ansøger 
påberåber sig fortrinsadgang som handicappet. I så fald skal ansøgning sendes til 
Janne for vurdering.  
 
8.3. FU ønsker en frivillig som kan modtage kandidaterne til ansættelsessamtaler d.  
       26.6.  
 
Yvette meldte sig.  
 

9. Strategi og målsætning.  
 
Koordinator ønsker mere liv i centeret om formiddagen. Koordinator vil gerne samle 
bestyrelse og alle frivillige i centeret til en aften hvor fokus er på udvikling af tilbud i 
formiddagstimerne. Koordinators tanke er at skabe et værested/aktivitetscenter 
med tilbud hver dag (mandag-fredag) med fokus på ældre medborgere. 
Koordinator skal lave et oplæg til førstkommende bestyrelsesmøde.  
Husk mennesker af anden etnisk herkomst.  
 
9.1. Rødovre Kommunes handlingsplan. Janne E Andersen.  



 
Medarbejderen som arbejder med dette er i gang med at lægge sidste hånd på et 

udkast til en samarbejdsaftale. Dette udkast sendes til koordinator efter 

sommerferien.  

 

Evaluering af Ingerfairs kursustilbud er ved at blive gennemført.  

 

Kommunens bud på første gruppe i forbindelse med dialog/netværksmøder er 

patientforeninger/grupper og pårørendeforeninger. Ønske om at opsætte et 

netværksmøde i efteråret. 

 

Kulturforvaltningen har tidligere afholdt netværksmøder. Måske vi kan lære noget af 

deres erfaringer.  

 

Cykling uden alder er et fokusområde.  

 

I dialog med Homestart. Forening med fokus på børnefamilier. 

 

Knytning mellem foreninger og virksomheder. Gerne arbejde videre med disse 

tanker. Kolding kommune har gode erfaringer med dette område. Måske et 

frivilligcenter i Kolding har erfaringer.  

 

Opklarende spørgsmål fra formanden. Hvor kan man som borger se hvilke 

specifikke indsatsområder Kommunen vægtlægger? Disse kan ses på §18 

ansøgningsskemaer.  

 

Janne vil gerne have kommunens arrangementer som Årets ildsjæl, 

forårskonference m.m. på dagsordenen   

 
10. Nyt fra kassereren.  

 
11.1. Regnskab RFC maj 2015.  
 
Der kommer drypvis penge fra FRIG puljen. Kassebeholdning pr. d.d. er 73.000 kr.  
 
Intet nyt fra PUF midlerne vedr. udbetaling.  
 
Spørgsmål. Vi er kommet halvvejs igennem budgetåret men har kun brugt en 
tredjedel. Er dette normalt?  
Det er svært at give et præcist svar på, men sidste år havde vi en del penge til 
rådighed i oktober som så blev brugt til ekstraordinære men nødvendige indkøb.  
 

11. Eventuelt. 
 



 
 
Der var opbakning i bestyrelsen til, at vi lavet noget "firma-tøj", hvor der står 
Rødovre Frivilligcenter på. 
 
Esther skal lægge brochurer fra Vandværket ud til forskellige offentlige institutioner. 
Hun vil gerne tage brochurer med fra RFC.  
 
Yvette vil gerne om der er nogen som vil hjælpe med en hovedrengøring af vore 
lokaler i sommerferien.  
 
d. 29.6 er der lagkagedag.  
 
Årshjulet skal tilsendes de nye medlemmer af bestyrelsen 

 
Næste møde d. 25.8. kl. 17.30 


