Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 24. november 2015, kl. 17.00

Tilstede:

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

Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen og takkede for temadagen mandag d. 23.11.2015
2. Valg af ordstyrer.
Bent blev valgt. Bent appellerede til at alle holdt sig til korte indlæg.
3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
4. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet taget til efterretning.
5. Forretningsudvalgets seneste referat.
Referatet taget til efterretning
5.1.

Indkøb af sofabord til pejsestuen.
Dette blev vedtaget.
Yvette fremsatte et ønske om at indkøbe 3 nye borde til cafeen samt nye
stole til cafeen.
Det blev besluttet at vi venter med at indkøbe nye borde og stole til 2016.

5.2.

Indkøb af brochureholder.
Dette blev vedtaget

6. Til opfølgning.
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Emnerne blev gennemgået
7. Nyt fra kassereren
7.1. Regnskab Frivillig Formidling.
Beholdning pr. 31.oktober kr. 25.318 .
Indkommet i november kr. 21.747,00 .
7.2. Regnskab Selvhjælp.
Beholdning pr. 31.oktober kr. 41.826
Indkommet i november kr. 26.280,00 .
7.3. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Beholdning pr 31.oktober kr. 298.703,00
Indkommet i november 34.000,00 kr.
Regnskaberne taget til efterretning.
8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formand:
Formanden havde intet at tilføje. Det er godt at vi til stadighed arbejder på vores
målsætning.
Koordinator:
Yvette har lånt et klaver af Broparken.
Koordinator synes det går godt.
Bestyrelse:
Der er lukket mellem jul og nytår. Yvette og Esther hjælpes ad med at tømme
postkassen.
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8.1. Orientering om klage.
Klageren har fået et svar fra kommunen som henviser til at Rødovre
Frivilligcenters bestyrelse afgør hvilke ansøgninger som skal indsendes fra
Rødovre Friviligcenter. Klageren er desuden blevet bekendtgjort at han er
velkommen til at søge midler fra §18 midler, sålænge han ansøger på vegne
af en forening som han er repræsentant for.
8.2. Orientering om opdatering af Den Sociale Vejviser (DSV) på hjemmesiden.
Arbejdet med opdatering af Den Sociale Vejviser på hjemmesiden vil blive
påbegyndt fredag i samarbejde mellem Johnny og Rikke. Der mangler
nogle foreninger, nye foreninger er kommet til og visse af foreningerne
skal flyttes i forhold til kategorier.
Den trykte udgave af Den Sociale Vejviser er snart ”udsolgt” i RFC.
8.3. Dialogmøder 2016.
Der blev udtrykt kritik af referatet fra seneste dialogmøde som ikke blev anset
for fyldestgørende.
Erfaring:
Tidsplanen skal være mere realistisk.
Der skal være bedre tid til samtale foreningerne imellem vedr. samarbejde.
RFC´s ønske er at afholde de tre næste dialogmøder i hhv. 1. 2. og 3. kvartal i
2016. Datoer skal aftales med Rødovre Kommune og Britt Jensen.
FU opfordres til at indgå i en dialog med RK vedr. dagsorden for mødet.
8.4. Kontakt til foreningernes formænd.
Ideen er være mere opjsøgende for at gøre vores center mere kendt, særligt
blandt de mindre foreninger. Evt. at kontakte dem pr. telefon eller til et møde.
Man kunne bruge Den Sociale Vejviser, eller nye tiltag som indgangsvinkel til
en dialog. Man kunne også bruge anledningen til at gøre opmærksom på dato
for vores næste generalforsamling, og i det hele taget gøre opmærksom på
vores tilbud, såsom konsulentordning, selvhjælpsgrupper, etc. Muligheden for
at få flere medlemmer i RFC er også tilstede.
Det blev foreslået at vi tager fat i de foreninger som indbydes til
dialogmøderne i 2016 således at opgaven også afgrænses.
Det blev vedtaget at vi kontakter formændene for de foreninger som indbydes
til dialogmøderne.
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8.5. Rabat-aftale til foreningerne.
Nørgaard Reklame har tilbudt en rabataftale til samtlige frivilige sociale foreninger i
Rødovre via deres webshop hvor der findes omkring 12.000 forskellige artikler.
Nørgaard Reklame tilbyder 15 procent i rabat. Der laves et login på vores
hjemmeside til Nørgaard Reklame hvorved at foreningerne kan få rabatten. En 10 –
15 artikler vil flere fremhævet, men alle artikler vil være med rabat.
Bestyrelsen besluttede at dette var en god ide.
9. Kommende arrangementer.
9.1. Årshjulet 2016.
Der skal stå klokkeslæt for møder såfremt det er muligt.
9.2. Åbent hus d. 4.12.2015, kl. 14-17.
Bent, Lone og Jan står i køkkenet. Alle andre er værter og skal servicere
vores gæster. Alle hjælpes ad med oprydning efterfølgende.
Alle opfordres til at have vores nye logo-trøjer på.
9.3. Netværksaften Ørbygård d. 26.11.2015, kl. 18 – 20.50
Alle pladser er optaget
9.4. Årets ildsjæl, Ørbygård d. 9.12.2015, kl. 18.00
Alle er velkomne.

10. Eventuelt.
Yvette har talt med Rødovre Skoles pigekor vedr. lucia-optog. Det kunne de
så ikke. Men har vi et arrangement på et senere tidspunkt vil de gerne
komme.
Formanden afsluttede mødet med at ønske alle en god jul og et godt nytår.
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