Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. oktober 2015, kl. 17.00
Deltagere:

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

Gæst:

Britt Jensen

Referent:

Lars Thorndal

Videoen fra Frivillig Fredag blev afspillet i forbindelse med spisning!

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen. Særlig velkomst til Britt Jensen
2.

Valg af ordstyrer.
Bent blev valgt
Ordstyreren plæderede korte indlæg.

3. Udveksling med Britt Jensen

I Foråret blev handleplanen godkendt.
Der er lagt op til en samarbejdsaftale som nu er underskrevet og dermed er samarbejdet
mellem RK og RFC blevet formaliseret.
Vi skal desuden have gennemført en række dialogmøder. Det første i rækken gennemføres
d. 29.10 med patientforeningerne. Det skulle gerne hjælpe med at foreningerne kan få
direkte indflydelse på samarbejdet med kommune og RFC og også fokusområder/tilbud fra
begge.
Håbet er også at der evt. kan opstartes nye initiativer efterfølgende.
En ny indsats i sundshedspolitikken er udpeget. Understøtte samarbejde på tværs af de
sociale foreninger.
Der er også afsat midler som foreninger kan søge udenfor fristerne for §18. Disse midler
kan søges til nye projekter og ideer.
Indstillinger til Årets ildsjæl er nu velkomne. Onsdag d. 9.12.2015 uddeles årets ildsjæl.
Netværksaften d. 26.11 på Ørbygård, med deltagelse af Stine Bosse.
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3.1.

Deltagelse af samtlige foreninger til Frivillig Fredag 2016?
Bent Jensen spurgte om det var en god ide at invitere samtlige foreninger til frivillig
Fredag. Dette blev debatteret.

4. Godkendelse af dagsorden.
Forslag til pkt. 10:6 Tilmelding til FriSe kursus 3. og 18. november
Dagsorden godkendt
5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Spørgsmål vedr. pjecen om onsdagscafeen.
Spørgsmål vedr. pkt. 10.3
6. Forretningsudvalgets seneste referat.

Der blev stillet spørgsmål vedr. om vores målsætning er at gennemføre 3
dialogmøder i 2016. Dette blev bekræftet.
Referatet godkendt.
7. Til opfølgning.
Emnerne blev gennemgået.

8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formand:
Vedr. hjemmesiden er der sket følgende.
-

Der er en synlig kalender på forsiden.
Frivilligjobs bliver vist anderledes således at friviligjobs i Rødovre er nemmere at finde.

Koordinator:
Projektor er bestilt til pejsestuen.
Hvorledes rapporten vedr. samarbejde mellem erhverv, kommune og foreninger skal
anvendes fremadrettet blev drøftet. Kommunen er interesseret i at læse rapporten. Det
samme gør sig gældende for en række frivilligcentre i DK.
9. Strategi og målsætning.
9.1.

Status på bestyrelsens målsætning. V/Johnny Hundt
RFC´s resultater blev gennemgået.
Sige 2/4

Vi skal til stadighed huske kommunikation via pjecer og nyhedsbreve, således at
vores kommunikation ikke entydigt går via Facebook og hjemmeside.
10. Kommende arrangementer.
10.1.

Årshjulet 2016
FU skal komme med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

10.2.

Frivilligdagen/julefrokost. Dato? Ansvarlig?
Mandag d. 23.11
Frivilligdagen afholdes om eftermiddagen 15.00 – 17.30. Ansvarlige: Rikke, Lars,
Johnny.
Julefrokosten afholdes udenfor huset på restaurant ”Kineseren” på Slotsherrens
Vej. Telefon 38 79 58 98. Lars bestiller.

10.3.

Udsmykning af RFC til julen. Ansvarlig?
Kirsten påtager sig opgaven.

10.4.

Åbent hus d. 4.12. Ansvarlig?
Yvette påtager sig opgaven.
Tidspunktet er kl. 14 – 17.

10.5.

Tilmeldinger fra bestyrelsen til dialogmøde d. 29.10.2015
Kirsten Torp
Johnny Hundt
Yvette Larsen
Lars Thorndal
Rikke Igens
Anni Hørringsen
Esther Haugaard

10:6 Tilmelding til FriSe kursus 3. og 18. november
Johnny Hundt og Bent Jensen. Johnny tilmelder
11. Nyt fra kassereren.
11.1. Regnskab Frivillig Formidling.
Der er afsat penge til printer. Disse midler skal tillægges RFC konto som har udlagt
pengene.
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Regnskabet taget til efterretning.
11.2. Regnskab Selvhjælp.
Regnskabet taget til efterretning.
11.3. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Regnskabet taget til efterretning.
12. Eventuelt.
Tak til bestyrelsen for annoncen i RLN vedr. tak til alle medvirkende i Frivillig Fredag.

Næste møde d. 24.november kl. 17.00
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