Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 31. maj 2016, kl. 17.00
Tilstede:

Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Ulla Spangtoft,Kirsten Torp, Johnny
Hundt, Bent Jensen, Fouzia Awala, Esther Haugaard

Afbud:

Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard

Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen
2. Valg af ordstyrer.
Bent blev valgt
3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
4. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt
5. Forretningsudvalgets seneste referat.
Referatet taget til efterretning
6. Til opfølgning.
Punktet blev behandlet. Se bilag
7. Nyt fra kassereren.
Jens kontakter Ulla så snart han er klar til at gå ind som kasserer.
7.1. Kasserer og bogholder
Ulla er fungerende kasserer og Karin fortsætter itv. som bogholder. Karin skal
have en mail med tak for det.
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Vi afventer stadig FRIG midler.
Vi har endnu intet hørt fra PUF
Vi har intet hørt fra Socialministeriet vedr. mulighed for overførsel. Af midler
fra sidste år.
7.2. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Vi har penge til lønudgifter itv.
Ellers intet at bemærke.

8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formand:
Der har været afholdt et møde med Folkeoplysningsudvalget. Vi fortalte om
Frivilligcenteret generelt og særligt integration af flygtninge var på dagsordenen.
Vi mødte et FU som var meget positiv omkring et yderligere samarbejde. Særligt
koordinering af arrangementer blev nævnt.
Der blev talt om muligheden for at få en artikel i ”Sammen om Rødovre”, i
septembernummeret vedr. frivillig fredag. Dette er en opgave for Frivillig fredag udvalget.
Koordinator:
Intet udover hvad vi behandler på dagsordenen.
Bestyrelsen:
Der vil blive stillet et forslag til FU om en ny aktivitet. Biograf og WII

8.1. Kursus i strategisk lederskab.
Kurset blev bevilget. Koordinator kontakter FriSe for tilmelding. .
8.2. Lønfremskrivning.
Lønfremskrivning af koordinators løn i 2016 på 1,62 % med virkning fra d.
1.1.2016 blev besluttet
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8.3. Projekt ”Mænds mødesteder”.
Opstart skal ikke være tidligere end forår 2017.
Det blev besluttet at koordinator skal arbejde videre med projektet.
8.4. Projekt ”erhvervsvirksomheder”.
Koordinator er blevet kontaktet af Klaus Stormgaard. Klaus er pt.
udviklingskonsulent i Langeland Kommune. Klaus har indtil for nylig været
kommunens repræsentant i Langeland frivilligcenters bestyrelse og han var
desuden med i opstarten af Langeland frivilligcenter. Klaus er uddannet Cand.
Scient Pol. Og har tidligere været ansat i Finansministeriet, i Københavns
Kommune, har arbejdet i 10 år med hjemløseproblematikken i København
som leder af en varmestue og et herberg. Klaus er efter sigende en meget
dygtig fundraiser. Klaus medbringer en varm anbefaling fra den nuværende
leder af Langeland frivilligcenter og fra andre ledere af frivilligcentre i området.
Koordinator vil gerne have bestyrelsens accept med at arbejde videre med
tanken om at skabe et projekt med fokus på erhvervsvirksomheders
engagement i frivilligt socialt arbejde. Derudover har der været tale om at
inkludere integration af flygtninge som en del af projektet.
Erhvervsvirksomheders deltagelse i det frivillige foreningsarbejde er et område
der er politisk fokus på i øjeblikket, og samtidig er det et område hvis
muligheder langt fra er blevet prøvet af i Danmark. Projektet er med andre ord
et pilotprojekt som kan være med til at sætte Rødovre Frivilligcenter på
landkortet som et innovativt og nytænkende center. Tanken er at udforme en
projektbeskrivelse, søge eksterne midler via statslige og private fonde og
derefter ansætte Claus som projektleder på projektet.
Det skal lige nævnes at fokus på erhvervsvirksomheder som aktiv medspiller i
frivilligt socialt arbejde er et af Rødovre kommunes fokusområder i den nye
handleplan.
Dette blev besluttet.
8.5. Rødovre kommunes handleplan.
Koordinator og formand har afholdt et møde med Rødovre Kommune. Følgende refereret
fra mødet:
Strategimål 1
Samarbejdsforum:
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- RFC vil gerne deltage i udarbejdelsen af samarbejdsguiden.
- RFC vil gerne sætte fokus på frivilligformidling til Rødovre Kommunes institutioner.
Måle værdien:
- RFC vil gerne hjælpe med formidlingen af tilbuddet.

Strategimål 2
Dialogmøder:
- RFC kører processen. RK samler op skriftligt. Målet er, at dialogmøderne skal kaste
noget af sig i form af f.eks. nye netværk og samarbejder.
Øget samarbejde mellem foreninger (kortlægge samarbejdsmuligheder):
- Ingen konkrete idéer p.t.
Mangfoldig inklusion:
- Fokus på netværksaften, mænds mødesteder,
Strategimål 3
Knytte lokale virksomheder og frivillige sociale foreninger:
- RFC vil søge midler til et pilotprojekt om, hvordan man konkret kommer i gang med
samarbejdet mellem frivillige foreninger og virksomheder.
Dette punkt skal rettes idet RFC bestyrelse ikke har godkendt projektet endnu. Koordinator
har dog fået mandat til at arbejde videre med projektet.
9. Kommende arrangementer.
9.1. Foreningsdagen
Rødovre Centrum d. 14.6. Kl. 10-17. Opstilling af stand fra kl. 09.00. RFC har
stand nr. 9.
Deltagere: Formiddag: Bent, Yvette, Esther
Efter behov: Johnny, Kirsten, Jens
Evt. eftermiddag: Fouzia
Formanden har bestilt 1000 kuglepenne med RFC logo, samt kontaktdata.
Derudover har formanden bestilt 30 kasketter i sort/grå med logo. Formanden
har derudover fået tilbud på en blok med. Dette har han ikke bestilt.
9.2. Store cykeldag
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Søndag d. 12.6. Åbningstid 10.30 – 12.30.
Frivillige hjælpere: Yvette, Kirsten, Fouzia, Jens, Bent, Lone, Jan,
Alle hjælpere mødes kl. 09.00 til morgenmad.
Servering: Pandekager, juice, kaffe, the, frugt.

10. Eventuelt.
Vedr. aflåsning af pejsestuen.
Der må ikke ligge en nøgle fremme til pejsestuen.

5 af 5

