
 
 

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 29. marts 2016, kl. 17.00  
 
Tilstede:  Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Anni Hørringsen, 

Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten Torp, Fouzia Awala, Ulla Spangtoft, 
Bent Jensen 

 
Afbud:  Johnny Hundt, Hanne Dalsgaard 
 
Referat:  Lars Thorndal 
 
 
 

1. Velkomst ved næstformanden. 
 
Næstformanden bød velkommen 

 
2.  Valg af ordstyrer.  

 
Jens blev valgt 

 
3. Godkendelse af dagsorden. 

 
Dagsorden blev godkendt.  

 
4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
Referatet godkendt.  
 

5. Forretningsudvalgets seneste referat.  
 
Referatet taget til efterretning 
 

6. Til opfølgning.  
 

Punktet blev behandlet 
 
7. Nyt fra kassereren.  

 
7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.  

 

Vi sparer på pengene indtil FRIG midlerne bliver frigivet.  

 

 

 

 

 



 
 

7.2. Udkast Årsregnskab Rødovre Frivilligcenter.  

 

Bestyrelsen fik først udleveret bilaget på mødet. Bestyrelsen opfordres til at 

kontakte kassereren i løbet af ugen hvis de har kommentarer. Alle bedes 

besvare uanset om de har kommentarer eller ej.  

 

7.3. Udkast Regnskab Selvhjælp.  

 

Bestyrelsen fik først udleveret bilaget på mødet. Bestyrelsen opfordres til at 

kontakte kassereren i løbet af ugen hvis de har kommentarer. Alle bedes 

besvare uanset om de har kommentarer eller ej.  

 

Kasseren påtænker at ansøge puljestyring om mulighed for at beholde de 

overskydende midler fra projektår 2015 

 

7.4. Udkast Regnskab Frivillig Formidling. Se bilag 15 
 
Bestyrelsen fik først udleveret bilaget på mødet. Bestyrelsen opfordres til at 

kontakte kassereren i løbet af ugen hvis de har kommentarer. Alle bedes 

besvare uanset om de har kommentarer eller ej.  

 

Kasseren påtænker at ansøge puljestyring om mulighed for at beholde de 

overskydende midler fra projektår 2015 

 
7.5. Budgetforslag 2016.  
 
Det blev nævnt at bestyrelsen skal være forberedt på spørgsmål på 
generalforsamlingen vedr. ikke disponerede udgifter, da beløbet er højt.  
 

7. Sidste nyt fra næstformanden, koordinator & bestyrelse.  
 
Næstformand: 
 
Intet 
 
Koordinator:  
 
Nordea fonden er ansøgt om støtte til musik i mandags og fredagscafeen.  
 
Bestyrelsen:  
 
RK har en politik på det sociale område. Socialforvaltningens forslag til handleplan 
for 2016-2017 er under udarbejdelse. Der er indskrevet at RFC er en central 



 
 

platform for frivilligt socialt arbejde, hvilket vil betyde at RFC fremadrettet vil blive 
inviteret til flere relevante arrangementer i RK regi.  
Nye tanker:  
- Principper for hvordan en kommunal arbejdsplads tager imod frivillige.  
- Måling af effekt at de tilskud som de frivillige foreninger modtager.  
- Fællesskab omkring dialogmøder. 
- Bedre muligheder for inklusion af f.eks. flygtninge.  
- Øget samarbejde med virksomheder.  
 
 8.1. PUF ansøgning.  

   8.1.1. Udkast ansøgning Selvhjælp  
 
Der skal ikke søges flere penge end vi forventer at kunne bruge. 
 
Forud for indsendelse af ansøgning skal budget fremlægges kasseren til 
godkendelse.  
 
   8.1.2. Udkast ansøgning Frivillig formidling.  
 
Der skal ikke søges flere penge end vi forventer at kunne bruge. 
 
Forud for indsendelse af ansøgning skal budget fremlægges kasseren til  
godkendelse.  
 
 
   8.1.3. Ansøgningsvejledning.  
 
Udleveret til bestyrelsen til orientering.  
 
   8.1.4. Tillæg til ansøgningsvejledning.   
 
Udleveret til bestyrelsen til orientering.  
 
Det noteres at ansøgningsfristen er udvidet til d. 13.4.2016 
 
8.2. Information om Selvhjælp 
 
Rikke har sagt op og ønsker ikke genansættelse 
 
Igangsætterne har været meget glade for Selvhjælpskoordinatorens arbejde. 
Der kører pt. 4 grupper. Angst og depression (6 deltagere), Sorggruppe (x 
deltagere), pårørendegruppen (x deltagere), stressgruppen (3 deltagere). Alle 
grupper vurderes at fungere tilfredsstillende.  
 
Igangsættermøder fortsætter uagtet at selvhjælpskoordinator slutter.  
 



 
 

Som udgangspunkt er det Jens som kontaktes hvis vi får nye mulige 
gruppedeltagere.  

  
8.3. Information om aftale med Nørgaard Promotion.  
 
Der blev udtrykt ønske om at indkøbe flere T-shirts og sweatshirts med RFC 
logo. Den opgave blev sendt videre til FU med godkendelse af 5000 kr.  
 
Bestyrelsen besluttede at ansøge Rødovre Kommune om at få opsat et skilt 

ved Slotsherrens vej med Rødovre Frivilligcenter. 

8.4. Ansøgning fra Cafe ”Kig ind”.  
 
Ansøgning fra Cafe ”Kig ind” vedr. tur til Skjoldenæsholm. Cafe ”Kig Ind” 
beder om støtte til en tur til Skjoldenæsholm. Der ansøges om støtte til 
transport samt indgang i alt 9.625 kr.  
 
Det forventes at der er omkring 32-34 deltagere. Der er egenbetaling med 
hensyn til bespisning og drikkevarer.  
 
Bestyrelsen godkender ansøgningen.  

 
9. Kommende arrangementer. 

9.1. Generalforsamling d. 20.4.2016 
 
Indkaldelse er udsendt pr. mail til medlemsforeninger d. 16.3.2016  
 
   9.1.1. Vedtægtsændringer.  
 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev godkendt. 
 
   9.1.2. Valg.  
 
Kasserer:  
 
Ulla Spangtoft (genopstiller ikke) 
Jens Dalsgaard opstiller. Bestyrelsen anbefaler 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Esther Haugaard  genopstiller (Vandværket) 
Bent Jensen genopstiller (Lokalhus Syd) 
Kirsten Torp genopstiller (Omsorg og samvær, Rødovrekredsen) 
Ulla Spangtoft opstiller (Ældresagen) 
Anni Hørringsen  opstiller (Rødovre Flygtninge og integrationsvenner) 
 
   9.1.3. Bestyrelsens beretning.  



 
 

 
Vi skal have pandekagedagen med i beretningen som nyt initiativ. . 
 
Johnny skal kontakte Jens vedr. udviklingen i selvhjælp.  
 
Beretningen godkendt.  
 
   9.1.4. Dagsorden Generalforsamling.  
 
Dagsorden godkendt. 
 
   9.1.5. Fordeling af opgaver til frivillige.  

  

Kirsten og Ulla sidder i døren og udleverer materiale. 

Praktiske hjælpere: Bent, Yvette og Anni, Jan, fouzia,  

Praktiske hjælpere mødes kl. 16.30 

Praktiske hjælper efter GF: Esther.  

Kaffe laver vi selv 

Der indkøbes kage i Broparken efter antal af tilmeldinger.  

 9.2. Frivillig Fredag  

        Arbejdsgruppe for Frivillig Fredag. 

 

 Gruppen bliver sammensat efter generalforsamlingen.  

 

9.3. Store cykeldag 

Store Cykeldag afholdes søndag d. 12.6.  

Praktiske hjælpere: Yvette, Kirsten, Fouzia, Jens, Bent, Lone 

         9.4. Stand ved foreningernes dag i Rødovre Centrum d. 7.6 
                 

Hvem kan deltage og hvor mange penge kan vi bruge på merchandise? 
 
Gruppen bliver sammensat efter generalforsamlingen.  

 
 Foreningernes dag er flyttet til enten d. 14. eller d. 15. juni. Vi får besked  
 snarest muligt.  
 

     10. Eventuelt.  



 
 

Yvette mener ikke at samarbejdet i fredagscafeen fungerer.  

FU får til opgave at finde en løsning, eller en løsningsmodel.  

 

Afbud næste møde: Esther, Janne 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


