Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 29. september, kl. 17.30
Tilstede:

Janne E. Andersen, Esther Haugaard, Yvette Larsen, Kirsten Torp, Jens Dalsgaard,
Johnny Hundt, Bent Jensen, Ulla Spangtoft, Fouzia Awala, Anni Hørringsen

Afbud:

Hanne Dalsgaard,

Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen
2.

Valg af ordstyrer.
Bent blev valgt.

3. Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 8.2 blev flyttet til pkt. 5
Dagsorden blev godkendt.
4. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt
5. Evaluering af Frivillig Fredag
Det var en rigtig god dag, men desværre kom der ikke mange børn.
Der blev ytret ønske om at de enkelte aktivitetspunkter ikke overlappede hinanden.
Dette var der delte meninger om. Aktiviteterne var tænkt for gæster, ikke for de aktive på
dagen.
Rødovregård fungerer godt som ramme, og er allerede blevet booket til næste år.
Madholdet vil gerne på meget tidligere, evt. med frokost i stedet.
Udgangspunktet var dog at vi ønskede at familierne blev i stedet for at gå hjem til
aftensmad.
Måske skulle man ikke have børnefamilier som målgruppe.
Lars fik ros for organiseringen. Alle de frivillige fik ros. Særligt Yvette som havde gjort et
formidabelt forarbejde.
Det var ærgerligt at der ikke kom flere til familielegene i haven.
Målgruppen skal tænkes godt igennem for næste år. Ønsker vi børnefamilier skal vi forsøge
at få foreninger som har fokus på børnearbejde med som aktive. Måske nogle aktiviteter
som også dagplejemødre kan finde interessant.

Måske skulle man have et officielt sluttidspunkt, så man undgår at de enkelte foreninger
ikke går i utide. Dette er dog svært da de er frivillige.
Man kunne overveje at have boder i gården m.v. frem til kl. 16.00
Det blev debatteret om annoncen skulle have været større end blot en kvart side.
Det blev foreslået at sætte en annonce i avisen hvor RFC siger tak til de mange frivillige,
sponsorer m.m.
Dette blev vedtaget.
Man kunne overveje at opfordre alle foreninger i Rødovre til at sende indbydelsen ud til alle
medlemmer via mail.
Vi skal sørge for at få information i Rødovre Kommunes nyhedsbrev til næste år.
Program og information om dagen kom for sent ud. Det skal gøres bedre næste år.
9.2. Evt. udvidelse af frivillig Fredag konceptet. V. Bent Jensen
Bent har været til folkeoplysningsudvalgsmøde. Bent vil gerne udvide således at man får
alle foreninger som er under Kultur og fritidsforvaltningen som deltagere. Såsom
idrætsforeninger, m.fl.
Det er måske en god ide, men det er nok en god ide at tale med Britt Jensen om en sådan
udvidelse, inden vi tager en beslutning.
6. Forretningsudvalgets seneste referat.
Vedr. Nyhedsbrevet. Mangfoldighedsfestival med billeder på side 3, skulle have været
Frivillig Fredag med billeder
Referatet godkendt.
7. Til opfølgning.
Blev behandlet separat.
8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formand:
Intet nyt fra formanden.
Koordinator:
Der er blevet afholdt et møde med rådgivnings- og behandlingscenter på Højnæsvej, med
henblik på et fremtidigt samarbejde.

Koordinator og Selvhjælpskoordinator har besøgt Seniorrådet på Skovly. Koordinator holdt
et oplæg om ensomhed og om Frivilligcenterets arbejdsområder generelt.
Selvhjælpskoordinator gav et indlæg om selvhjælps- og netværksgrupper.
Status på Koordinators arbejdstidsskema pr. seneste FU d. 11.9., er + 21 t.
Bestyrelsen:
Yvette, Kirsten og Anni tænker på at lave et fredagsformiddagscafetilbud uden alder.
Pjecen vedr. onsdagscafeen. Teksten skal laves om således at der står at målgruppen er
de 30 – 65 årige.
8.1. Status på Selvhjælp/Frivillig formidling
Status 24.9.2015 – selvhjælp


Vi har nu 5 igangsættere til selvhjælpsgrupper til 3 grupper.



Vi holder første fællesmøde for igangsættere 9.10.2015. Her kommer der en erfaren i
gangsætter fra Herlev om fortæller om arbejdet som frivillig igangsætter.



Der er udarbejdet og uddelt foldere på de 3 aktuelle selvhjælpsgrupper, samt på
onsdagscafeen.



Stressgruppen starter 2. november 2015 - med 2 igangsættere, pårørendegruppen starter
3. november 2015 - med 2 igangsættere og sorggruppen starter 4. januar - med 1
igangsætter.



Der annonceres i avisen for grupperne i uge 40, 43 og 49.
Der samarbejdes aktuelt med jobcenter, sundhedscenter, visitation og forebyggende
sygeplejersker i kommunen.
Janne til orientering. De forebyggende sygeplejersker ændrer målgruppen således at de
også har fokus på andre end blot ældre over 75 år hvis livsvilkår ændres.
8.2. Alkoholpolitik?
Koordinator foreslår at der indføres en alkoholpolitik i Rødovre Frivilligcenter. Tanken er at
der ikke indtages alkohol ved RFC´s egne arrangementer, såsom mandags- og
onsdagscafe, etc. Dog undtaget ved særlige arrangementer såsom julearrangementer m.fl.
Årsagen er at RFC´s tilbud bør være imødekommende også for mennesker med
alkoholproblemer.
Det vedtages at der som udgangspunkt ikke skænkes alkohol ved RFC´s arrangementer.
Dog kan der ved helt særlige lejligheder gives dispensation, såsom julearrangementer o.l.

8.3. Virksomhedspraktikant
Ny virksomhedspraktikant. Kasper Bauer Johansen begynder i virksomhedspraktik d. 1.10
– 30.10.2015. Kaspers opgave bliver at udarbejde en rapport hvor ideer og erfaringer vedr.
samarbejde mellem erhvervslivet og den frivillige verden bliver beskrevet. Derudover skal
rapporten indeholde en samling af ideer som har Rødovre som udgangspunkt.
8.4. Ansøgninger om medlemskab af RFC.
RFC har modtaget 2 ansøgninger om medlemskab fra hhv. Aktivforeningen i Islevparken
og fra Slægtsforskere i Rødovre.
Begge ansøgninger blev imødekommet.
8.5. Orientering om den nye hjemmeside.
v/Johnny Hundt.
Hjemmesidens muligheder blev kort gennemgået. Det blev besluttet at især
kalenderfunktionen skulle tages i brug fremover.
8.6. Samarbejdsaftalen
Udkastet til en samarbejdsaftale mellem RFC og Rødovre Kommune er godkendt af
bestyrelsen. Også Rødovre Kommune har godkendt aftalen som blot afventer underskrift.
9. Strategi og målsætning.
9.1. Dialogmøde d. 29. oktober.
Spørgsmålet er om bestyrelsen kan godkende det fremlagte udkast?
Der skal stå sidste frist.
Der skal også være tilmelding til Koordinator
Vedr. Kl. 20:00 – 20:20: Hvad kan patientforeningerne bruge Frivilligcentret til v./Johnny Hundt
Koordinator står for dette punkt.
Patientforeningernes bestyrelser og frivillige er den primære målgruppe. Alle er selvfølgelig
velkomne.
Hvad med udgifterne til dialogmødet? Det aftales at RFC står for kaffe og kage.
Udkastet blev godkendt.

10. Nyt fra kassereren.
10.1.

Regnskab Frivillig Formidling.

Her er udgifter til Frivillig Fredag inde i budgettet.
Der blev ytret ønske om at regnskabet også viser de samlede budgetterede
indtægter.
Kassebeholdning pr. 28.8.2015: 38.129 kr.
Regnskabet blev taget til efterretning
10.2.

Regnskab Selvhjælp.
Kassebeholdning pr. 28.8.2015: 4.931 kr.
Regnskabet blev taget til efterretning

19.3. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Der har været spørgsmål vedr. lønomkostninger i FU. Koordinator har kontaktet bogholder
for at få svar på disse.
Kassebeholdning pr. 28.8.2015: 163.610 kr.
Regnskabet blev taget til efterretning.
11. Eventuelt.
Det blev foreslået at bestyrelsen fremover begynder deres møder kl. 17.00 i stedet for
17.30.
Dette blev vedtaget.
Mandagscafeen holder julefrokost .d 7. dec.
d. 4. dec. Er der åbent julearrangement i RFC.
Ved næste bestyrelsesmøde aftales en dato for julefrokost for bestyrelse og frivilige.

