Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 26. januar 2016, kl. 17.00
Tilstede:

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

Fraværende: Fouzia Awala
Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen. Formanden glæder sig til det nye år, og ønskede Jens
og Hanne tillykke med kåringen som årets ildsjæl 2015. Også tillykke til de andre
nominerede fra bestyrelsen.
Året bliver det år hvor vi introducerer WII
2. Valg af ordstyrer.
Bent blev valgt.
3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
4. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Hanne Dalsgaard og Janne E. Andersen var ikke tilstede.
Referatet godkendt.
5. Forretningsudvalgets seneste referat.
Ulla Spangtoft kan ikke godkende referatet vedr. pkt. 7.1, idet hun afgav en
redegørelse som ikke er ført til referat.
Jens Dalsgaard. Pkt. 5. Vedr. respons fra avisannoncer. En artikel i avisen giver
mere respons, så det er en god ide at tage kontakt til en journalist.
Der kommer stadig flere indbyggere i Rødovre, så vores synlighed skal til stadighed
udvikles og passes.
Referatet taget til efterretning.

6. Til opfølgning.
Eneste punkt blev behandlet som et selvstændigt punkt på dagsordenen.
7. Nyt fra kassereren.
7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Midler til kurser, tema og dialogmøder er ikke blevet brugt. Dialogmøder blev
betalt af Rødovre Kommune og kurser var for bestyrelsen er henført til udgifter
for bestyrelsen.
Det forelagte regnskab kunne ikke godkendes idet ekstra udgifter ifm.
lønadministration ikke er skrevet på.
Kassebeholdning pr. 31.12.2015. 259.996 kr.
7.2. Regnskab Selvhjælp.
Projektor er indkøbt på selvhjælpskonto
Kassebeholdning pr. 31.12.2015. 26.430 kr.
7.3. Regnskab Frivillig Formidling.
Der er indkøbt, Ipad og telefon til selvhjælpskoordinator på Frivillig formidlings
konto.
Kassebeholdning pr. 31.12.2015. 22.357 kr.
7.4. Budgetforslag 2016.
Rødovre Kommune har bevilget 504.000 kr. for 2016.
Der er ikke indkommet penge fra FRIG-puljen
Budgetforslaget kan ikke godkendes på nuværende tidspunkt.
Behandlingen flyttes til efter pkt. 8.3

8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Koordinator:

Koordinator har været til konference på Christiansborg med temaet ”Nye tider
- Nye finansieringsformer”. Socialminister Karen Ellemann medgav at
styringen af socialministeriets puljer ”ikke er optimale”.
Der har været en kedelig episode i centeret hvor en ansat i hjemmeplejen
havde et uheldigt sprogbrug overfor én af vore brugere. Sagen er blevet
drøftet med hjemmeplejens leder.
Nyhedsbrevet for januar 2016 er så godt som færdiggjort. Vi mangler blot en
accept af den planlagte pandekagedag d. 8.2.2016 og en fastsættelse af
datoen for generalforsamling 2016
Formand:
Intet fra formanden
Bestyrelse:
Yvette har kontakt til en kvinde som gerne vil spille til sang. Hun kan kun
tirsdag og fredag formiddag. Tirsdag formiddag er pt. booket af AOF.
Kirsten kan evt. skaffe endnu et klaver, som supplement til det klaver vi har
lånt af Broparken.
Lars kontakter Broparken med henblik på at bruge lokale 10 tirsdag formiddag
til sang. Vi flytter Broparkens klaver hen i lokale 10 og får anskaffet det klaver
som Kirsten kan skaffe til pejsen.
Vi kunne undersøge om lokale 10 er ledigt.
Hanne vil gerne at foreningerne selv kan opsætte annoncer for egne
arrangementer på vores hjemmeside. Dette vil formanden arbejde på.
8.1. Frivilligkoordinators kontrakt.
Punktet blev behandlet. Formanden orienterer koordinator efter mødet.
8.2. Selvhjælpskoordinators rolle efter d. 29.2.2016.
Formanden gav en kort orientering om baggrunden for hans indstilling.

Det blev debatteret hvorvidt man kan søge private fonde som en alternativ
finansiering.
En medarbejder fra jobcenteret som aflastning i forbindelse med administrativt
arbejde for koordinator blev også nævnt idet det kan forventes at koordinators
arbejdsbyrde vil blive forøget.
Formandens indstilling blev vedtaget.
8.3. indstilling fra FU vedr. bogholder.
Kasseren redegjorde for sagsforløbet. Kasseren mente at de væsentligste
punkter vedr. lønsedler var afhjulpet allerede i januar.
Formanden mente at kommunikationsproblemer og manglende møde havde
udviklet sig til samarbejdsproblemer.
Konklusionen var at bestyrelsen ikke er kompetente til at afdække tallene i
forbindelse med lønomkostninger. Derfor ønskes det at mødet med bogholder
afholdes snarest muligt.
Lars aftaler et nyt møde med Karin i februar, hvor FU samt Jens Dalsgaard
deltager.
Budgetforslaget blev udskudt til mødet i februar.
8.4. Orientering om opdatering af Den Sociale Vejviser (DSV) på
hjemmesiden.
Den Sociale Vejviser er opdateret på hjemmesiden.
Nyhedsbrevet skal skrive til foreningerne om at de til stadighed skal sende
opdateringer.
8.5. Dialogmøde 1. kvartal 2016.
Tanken om at afholde et dialogmøde for flygtninge- og integrationsforeninger
er blevet forelagt Rødovre Kommune som bakker op om den prioritering.
Rødovre Kommune vil gerne bakke op om dialogmødet og inviterer
repræsentanter fra RFC til et planlægningsmøde om dette.
8.6. Status på de udvalgte ideer fra temadagen.

Indtil videre er det kun ideen om at lave et WII tilbud der har fået tilstrækkelig
opbakning fra frivillige. Der er blevet sat et opslag op på facebook for at finde
nye frivillige som evt. har lyst til at påtage sig en rolle i et eller flere af de
fremkomne ideer.
8.7. Ansøgning om medlemskab af RFC. Videoteamet Rødovre 2015
Dette er vedtaget.
9. Kommende arrangementer.
9.1. Generalforsamling d. 20.4.2016
Dette blev vedtaget.
9.2. Pandekagedag/Åbent hus d. 8.2.2016
Dette er vedtaget.
9.3. Invitation til kickstart af ny handicappolitik.
Invitationen blev forelagt for bestyrelsen til information.

10. Eventuelt.
Vedr. Ingerfair kurset lørdag d. 23.1.2016
Kurset var rigtig godt, med en god underviser og relevante eksempler. Dog
var kurset én time for langt. Der var desværre enkelte som ikke mødte op
trods tilmelding.

