Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 28. juni 2016, kl. 17.00
Tilstede:

Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Ulla Spangtoft, Johnny Hundt, Bent
Jensen, Esther Haugaard, Janne E. Andersen

Afbud:

Bent Jensen, Jens Dalsgaard, Kirsten Torp,

Fraværende: Fouzia Awala
Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen. Tak til bestyrelsesmedlemmer som har hjulpet til på
både foreningsdagen i Rødovre Centrum og Store Cykeldag.
2. Valg af ordstyrer.
Esther blev valgt.
3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
4. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt.
5. Forretningsudvalgets seneste referat.
Vedr. pkt. 6.3
En forebyggende sygeplejerske bør inviteres i stedet for Marianne Hallberg. Janne
hjælper med at finde den rette.
Referat taget til efterretning.
6. Til opfølgning.
Nye punkter til opfølgningslisten.
A) Der skal indbydes til et nyt dialogmøde flygtninge efter sommerferien.
B) Ny gruppe skal identificeres og inviteres til dialogmøde.
C) DUI Islev skal kontaktes

7. Nyt fra kassereren.
Det er kasseren der underskriver udbetalingsanmodninger fra Socialministeriet og
det er kasserer som er tilskudsansvarlig. Kasserer skal se til at koordinator er
informeret når Socialministeriet tilsendes dokumenter ifm. vore bevillinger.

7.1.

Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Beholdning 360.000 kr.
Generalforsamling blev lidt dyrere end beregnet. Dette skyldtes blandt andet
en forhøjelse af porto.
Det skal evt. overvejes om nogle af vore frie midler bliver brugt til støtte af
selvhjælp.

8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
8.1. Samarbejdsaftale mellem RFC og kommunen vedr. integration af
flygtninge.
Rødovres kvote på 31 flygtninge i 2016 vil blive reduceret. Pt. har Rødovre
modtaget 6 flygtninge i år.
Bestyrelsen tiltræder den samarbejdsaftale som foreligger.som et tillæg til den
allerede eksisterende samarbejdsaftale.
Formand:
Intet
Koordinator:
Koordinator foreviste vores nyindkøbte merchandize. Kuglepenne og
kasketter.
Hvem tømmer postkasse i sommerferien? Yvette
Koordinators ferie afholdes d. 1.7 – 8.8
Der bliver skrevet ferie på hjemmeside og facebook, såvel som telefonsvarer
og email.
Bestyrelse:
Intet.

9. Kommende arrangementer.
9.1. ”Rødovre-dagen” den 10. september 2016, kl. 10.00 – 14.00. V/Janne
Rødovre-dagen er en festdag for vores lokale fællesskab, demokrati og
foreninger.
Folkeoplysningsudvalget og Frivilligcenteret vil have en bod. Afholdes på
Rådhuspladsen.
Det ville være godt hvis nogle stykker fra Frivilligcenteret kunne deltage på
dagen.
9.2. Frivillig fredag.
Blev debatteret under opfølgning.
9.3. Ansøgning fra mandags-/fredagscafeen.
Mandags-/fredagscafeen ansøger bestyrelsen om 8.100 kr.(transport) til en
tur i efteråret til Maglesø Traktørsted. FU indstiller at bestyrelsen godkender
ansøgningen som en underskudsgaranti.
Oplægget fra cafeen er at deltagere skal selv betale for mad.
Bestyrelsen godkender en underskudsgaranti på max. 8.100 kr. under
forudsætning af at deltagere selv betaler for forplejning.
9.4. Kursusoplæg fra kursusudvalget.
Janne spurgte om vi evt. kunne fortælle om disse kurser på den næste
netværksaften.
Bestyrelsen godkender oplægget.
Kursusudvalget arbejder videre og forelægger et budget for bestyrelsen.
9.5. RFC 10 års jubilæum, d. 24.5.2017
Tanken er at afholde som et åbent hus med underholdning.
Britt Jensen skal forespørges om deltagelse. Koordinator kontakter
Punktet sættes på opfølgningslisten og en arbejdsgruppe skal nedsættes efter
sommerferien.

10. Eventuelt.
Intet

