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Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 25. august, kl. 17.30  
 
Tilstede:  Janne E. Andersen, Esther Haugaard, Yvette Larsen, Kirsten Torp, Jens 

Dalsgaard, Johnny Hundt, Bent Jensen, Ulla Spangtoft, Fouzia Awala 
 
Afbud:  Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen 
 
Gæst:  Rikke Irgens 
 
Referent:  Lars Thorndal 

 
1. Velkomst ved formanden. 

 
Formanden bød velkommen.  
 
Formanden takkede Bent og Ulla for deres medvirken i ansættelsesudvalget. Der 
kom 88 ansøgninger. Tak til Yvette for at fungere som vært ved 
ansættelsessamtalerne. Tak til Lars for overtagelsen af tovholderrollen i forbindelse 
med Frivillig Fredag. Tak til Lars og Ulla for deres arbejde med at revidere 
budgetterne i forbindelse med Selvhjælp og Frivillig formidling.  
 

2.  Valg af ordstyrer.  
 
Bent blev valgt. 
 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsorden blev godkendt.  
 

4. Præsentation af Rikke Irgens. 
 
Rikke fortalte kort om sin baggrund og tidligere ansættelse. Takkede Lars for en 
god velkomst. Rikke føler sig rigtig godt modtaget af såvel husets brugere som 
bestyrelsesmedlemmer.  
Bestyrelsen blev præsenteret for en umiddelbar oversigt over de primære 
ansvarsområder som Rikke vil fokusere på i opstarten og for selvhjælpen 
grundlæggende koncept. Derudover blev bestyrelsen orienteret om projektets 
fremadskriden her en lille måned efter begyndelse. To igangsættere er allerede 
fundet og en tredje kommer til samtale senere på ugen. Derudover har der været 
kontakt til lokalområdets kirker, rådgivning og behandlingscenteret på Højnæsvej, 
sundhedscenteret, Ældresagen, samt Rødovre Kommunes demenskoordinator. Der 
arbejdes i alt på 6 grupper. Derudover har Rikke fokus på Onsdagsgruppen da der 
har været lidt problemer. Rikke har desuden fokus på RFC facebookgruppe.  
 
Der blev spurgt om muligheden for at opstarte et tilbud for krigsveteraner. Rikke har 
kontakt til Herlev Frivilligcenter som har et sådant tilbud. Muligheden for et 
samarbejde er tilstede.  
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Rikke fik ros for hendes brug af Facebook.  
 
Rikke fortalte kort om et initiativ fra RKA vedr. grupper med medvirken fra 
Diabetesforeningen, lungeforeningen og hjerteforeningen.  
Dette initiativ blev debatteret.  
 

5. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
Referatet godkendt.  
 

6. Forretningsudvalgets seneste referater.  
 
Vedr. pkt. 6.3. Det blev debatteret om bestyrelsen burde se arbejdstidsskemaer. 
Det blev besluttet at der tilføjes en bemærkning i FU´s referater hvor en status 
bliver noteret.  
 
Vedr. pkt. 7.3.  
Beslutning om indkøb skal forelægges bestyrelsen.  
 
Vedr. fortsat medlemskab af Frivilligt Forum.  
Bestyrelsen besluttede at opsige vort medlemsskab 
 

7. Til opfølgning 
 
Taget til efterretning.  
 

8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.  
 
Koordinator: 
 
Teamleder spil: 
Bent, Rikke og Lars er blevet præsenteret for et Team-leder spil, udviklet af 
gamelab. Gamelab blev oprindeligt henvist til os via Rødovre Kommune. Ved 
afprøvning af spillet var vores umiddelbare konklusion at spillet havde mange gode 
egenskaber med hensyn til at afdække diverse løsningsmodeller på konflikter og 
situationer og til at italesætte forskellige strategier. Efterfølgende har Lars kontaktet 
Gamelab med henblik på at få lov til at låne spillet i en begrænset periode, for at få 
mulighed for at spille spillet til ende. Dette var Gamelab ikke indstillet på, men ville 
gerne lave en aften til en pris af 8.000 kr. Selve spillet koster i indkøb knap 8.000 kr. 
På det grundlag mener Rikke og Lars ikke at vi kan anbefale spillet til indkøb.  
 
Den Sociale Vejviser: 
Lars forespørger bestyrelsen om tilladelse til at kontakte Rødovre Kommunes Kultur 
og Fritidsforvaltning med henblik på at indhente oplysninger om samtlige idræts- og 
kulturforeninger. Tanken er, at optage samtlige foreninger i Rødovre, uanset 
interesseområde i en fremtidig udgivelse. I så fald kunne man overveje at skifte  
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navn til Rødovre Foreningsguide el. lign. Kultur og Fritidsforvaltningen arbejder i 
øjeblikket med at åbne i foreningsportal på internettet og der er planen, at samtlige 
foreninger fra den sociale vejviser også vil være at finde.  
 
Tendensen blandt Frivilligcentre i Danmark er tydeligt at blive Frivilligcenter for 
både kultur, idræt og Sociale foreninger. Uanset om vi ønsker en sådan udvikling 
ført helt ud, (det er jo også en politisk beslutning) vil et samlet opslagsværk være et 
bedre værktøj for både foreninger, enkeltpersoner og frivillige.  
 
Det blev besluttet at tage dette punkt med på dagsordenen ved næste 
bestyrelsesmøde hvor Britt Jensen (Formand for Socialudvalget) deltager.  
 
Nye medlemmer: 
Rødovre Video Team har ansøgt om optagelse som medlemmer i Rødovre 
Frivilligcenter. Foreningens formål nævner ikke specifikt socialt arbejde, men deres 
virke er blandt andet at producere videomateriale til alle typer af foreninger, 
kommunale institutioner m.fl. Rødovre Video Team har tidligere udarbejdet 
videomateriale i forbindelse med afholdelsen af Frivillig Fredag i Rødovre hallen og 
ligeledes har de hjulpet en række frivillige sociale foreninger.  
 
Erwin Cordsen fra Rødovre Video Team har foræret RFC et 48 tommer fjernsyn til 
opsætning i pejsestuen, samt en blueray afspiller. Måske i håb om en positiv 
tilbagemelding på deres ansøgning om medlemskab 
Ansøgning imødekommet 
 
Lokaler: 
Et af Hjørdis billeder er blevet stjålet i RFC, hvilket er meget beklageligt. Det drejer 
sig om et billede til 4.000 kr. Der vil være en artikel i næste nummer af Rødovre 
LokalNyt som fortæller om tyveriet.  
 
Personale: 
Rikke holder ferie i uge 42. 
 
Formand:  
 
Formanden har været til møde hos Britt Jensen d. 2.7.2015. Det var et 
samarbejdsmøde hvor formanden blev budt velkommen som ny formand. Der er 
høje forventninger i Kommunen om at vi gennemfører vores målsætninger og 
skaber resultater.  
 
Hjemmesidens nye ”motor” er lagt i, og der bliver udført tests i øjeblikket.  
 
Bestyrelse: 
 
Yvette:  
Vedr. betaling for brød med videre i hhv. mandagscafeen og onsdagscafeen.  



 

4 
 

 
 
For efterfølgende har mandagscafeen og onsdagscafeen hver deres kasse som de 
skal bruge til indkøb af ost, smør, mælk etc. Kaffe, the og brød er sponseret og 
derfor gratis.  
 
Kirsten tømmer køleskabet i cafeen én gang månedligt for alt som er blevet for 
gammelt.  
 
8.1. Frivillig Fredag. Kort orientering 

 

 Programudkast  for Loen  

 13.00 – 13.30 
13.30 – 14.00 
14.00 – 14.30   Linedance, Aktiv Fritid 
14.30 – 15.00    
15.00 – 15.30   KOL-koret (måske til 15.45) 
15.30 – 16.00  
16.00 – 16.30   Ungdomskoret ”Frie toner, Islev Kirke  
16.30 – 17.00   Rødovre Musikskole 
17.00 – 17.30   Musik og dans fra Ghana, Akan Fekuw 
17.30 – 18.00   Opsætning af udstyr 
18.00 – 18.30   Rock Garage 
18.30 – 19.00   Rock Garage 
19.00 – 19.30   Rock Garage 
 
Reserve:   Ukraine (Yvette kontakter) 
                  Evt. Modeopvisning Ældresagen (Johnny kontakter    
                   Yvonne Jørgensen) 

 Programudkast for Havestuen 
 13.00 – 13.30 

13.30 – 14.00   Stolegymnastik, Omsorg og samvær 
14.00 – 14.30   Borde sættes på plads 
14.30 – 15.00   Banko, Rødovre bankovenner 
15.00 – 15.30   Banko, Rødovre bankovenner 
15.30 – 16.00   Banko, Rødovre bankovenner 
16.00 – 16.30   Opsætning af udstyr 
16.30 – 17.15    
17.00 – 17.30 
17.30 – 18.00   Vintage 67, Country og Western 
18.00 – 18.30    
 
Reserve: Evt. Modeopvisning Ældresagen (Johnny kontakter 
Yvonne Jørgensen) 
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Plan for gården og pladsen foran 
Rødovregård 

 13.00 – 13.30   Åbningstale Lene Due 
                           Åbningstale Johnny Hundt 
 
Stande på pladsen: 
Ikonerne 
Bybierne 
Røde Kors (Evt. Hestestalden) 
Bajrami bolsjer (langt bord) 
Lokalhistorisk forening 
Natteravnene 
Danmission 
Vandværket 
Arbejdernes Landsbank 
Rødovre Frivilligcenter 
 
Aktiviteter foran Rødovregård: 
Politi 
Brandvæsen (16.00 – 18.00) 
Bycykler 
Dansk blindesamfund 
Lokalhistorisk vandretur 

 Økonomi 

 Indtægter: 
PUF                                               18.200 kr.  
Mad      ?? stk. á ?? kr.                            kr. 
I alt                                                             kr. 
 
Udgifter: 
Rock Garage                                  9.000 kr. 
Vintage 67                                     1.000 kr. 
Rødovre Musikskole                    1.000 kr. 
Banner                                           3.750 kr. 
Annoncer                                       3.000 kr. 
Leje af Rødovregård                    2.300 kr.  
Mad til frivillige hjælpere                      kr. 
 
 

 
8.2. Tilbud på projektor.  

 
Bestyrelsen godkendte indkøbet under forudsætning af at pejsestuen bliver 
aflåst for at undgå tyveri.  
 
 



 

6 
 

 
9. Strategi og målsætning.  

 
9.1. Samarbejdsaftale med Rødovre Kommune.  

Udkastet taget til efterretning med enkelte ændringsforslag. Der afholdes et 
møde senere på ugen mellem koordinator og repræsentanter for kommunen, 
hvor et fælles oplæg tillaves.  

 
10. Nyt fra kassereren.  

 
10.1. Revideret budget Frivillig Formidling.  

 
For begge PUF bevillinger gælder det, at der udbetales på månedsbasis i 
overensstemmelse med det reviderede budget.  
 

10.2. Revideret budget Selvhjælp.  
 

For begge PUF bevillinger gælder det, at der udbetales på månedsbasis i 
overensstemmelse med det reviderede budget.  
 

10.3. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.  
 
Vi modtager efter kasserens opfattelse et mindre beløb pr. måned end vi 
burde fra grundfinanciering.  
 
I perioden 1.1 – 31.7.2015 er der trukket 424.377 fra RFC konto. Fremover 
vil udgifterne i forbindelse med ansatte bliver yderligere specificeret.  
 

 
11. Eventuelt. 

 
Der blev spurgt ind til planer vedr. dialogmøder.  
Et første møde med repræsentanter for hhv. Diabetesforeningen, 
Lungeforeningen og Hjerteforeningen med oplæg til muligheder for 
samarbejde i forbindelse med selvhjælpsgrupper har allerede været afholdt. 
Selvhjælpskoordinatoren er inddraget.  

 


