Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 26. april 2016, kl. 17.00
Tilstede:

Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Ulla Spangtoft, Jens Dalsgaard,
Kirsten Torp, Johnny Hundt, Bent Jensen, Fouzia Awala

Afbud:

Janne E. Andersen, Esther Haugaard

Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen. Tak til alle som bidrog til afholdelse af
generalforsamlingen.
2. Valg af ordstyrer.
Bent blev valgt.
3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
4. Bestyrelsens konstituering
Bent blev valgt som næstformand for RFC.
5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt.
6. Forretningsudvalgets seneste referat.
Referatet godkendt.
7. Til opfølgning.
Punktet blev behandlet. Se bilag
8. Nyt fra kassereren.
8.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Bankbeholdning kr. 245.891
Regnskabet godkendt.

Der er endnu ikke modtaget svar fra hverken FRIG eller PUF. Vi forventer
svar inden sommerferien.
8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formanden:
Intet væsentligt nyt
Koordinator:
Koordinator har afholdt møde med repræsentanter for Seniorrådet. Vi talte om
et projekt evt. i efteråret hvor vi sætter fokus på ensomhed blandt ældre.
Målsætningen skulle være at finde frivillige som kan engagere sig.
Klaveret i pejsestuen er blevet kasseret. Det var i dårlig stand.
Virksomhedspraktikant Signe Daugaard har haft sidste arbejdsdag.
Bestyrelsen:
Selvhjælp kører videre selv, også med møder internt. Igangsætterne håber at
det bliver prioriteret højt at fortløbende have en ansat selvhjælpskoordinator da det
er nødvendigt.
Alle bestyrelsesmedlemmer blev opfordret til at fortælle om projektet i deres
netværk.
Det blev nævnt at det måske kunne være en mulighed at spørge kommunen om
økonomisk hjælp til ansættelse af en selvhjælpskoordinator.
Vedr. musikcafe
Bent Espensen vil gerne spille hver anden torsdag efter sommerferien kl. 10-12,
begyndende d. 11.8.
9.1. Evaluering af generalforsamlingen
Dirigenten fungerede godt og generalforsamlingen var godt forberedt. Alt
fungerede og det var en stille og rolig aften.
9.2. Ny bogholder?
Karin Øder har opsagt sin stilling.
Der skal laves en overdragelse af kasserposten. Karin har lovet at arbejde maj
måned med. Jens vil få et overblik over arbejdets omfang og vil så komme

med en indstilling til bestyrelsen.
10. Kommende arrangementer.
10.1. Frivillig Fredag

Arbejdsgruppe for Frivillig Fredag.
Frivillig fredag afholdes d. 30. sept.
Deltagere i arbejdsgruppen: Kirsten, Johnny, Anni, Yvette, Fouzia. Derudover
spørger vi Janne om deltagelse. Koordinator indkalder til et møde.
10.2. Stand ved foreningernes dag i Rødovre Centrum d. 14.6
Hvem kan deltage?
Deltagere: Johnny efter behov, Bent (formiddag, Yvette (formiddag), Kirsten
efter behov, Jens efter behov, Fouzia evt. eftermiddag.
FU skal flyttes.
10.3. Mangfoldighedsfestivalen på Rødovregård d. 18. juni?
RFC deltager ikke officielt i år. Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at
repræsentere RFC på dagen. Koordinator kontakter Bella Østergaard fra
Integrationsrådet

11. Eventuelt.
Fouzia takker for samarbejdet og glæder sig til det nye år.
Store cykeldag d. 12.6.2016 skal på næste FU/bestyrelsesmøde.
Vi serverer pandekager, frugt, juice, kaffe og the.
d. 3. maj afholdes et foredrag på Rødovregård vedr. brugen af ecstazy. Mødet
arrangeres af Natteravnene og begynder kl. 19.00
Natteravnene mangler en kvinde til en tur d. 20.5. Turen begynder kl. 20.00 og
varer omkring 2 ½ time.

