
 
 
Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 30. august 2016, kl. 17.00  
 
Tilstede:  Kirsten Torp, Jens Dalsgaard, Ulla Spangtoft, Yvette Larsen, Esther 

Haugaard, Janne E. Andersen, Johnny Hunt 

Afbud:  Bent Jensen, Anni Hørringsen og Fouzia Awala har meldt afbud.  

Referent:  Lars Thorndal 

 
1. Velkomst ved formanden. 

 
Formanden bød velkommen.  

 
2.  Valg af ordstyrer.  

 
Ulla blev valgt 

 
3. Godkendelse af dagsorden. 

 
Dagsorden godkendt 
 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
Referat godkendt.  
 

5. Forretningsudvalgets seneste referat.  
 
Taget til efteretning.  
 
Esther vil gerne optages på listen over foreninger som tilsendes info vedr. FF 

 

6. Til opfølgning.  
 
Punktet blev behandlet 

 
7. Nyt fra kassereren.  

  

7.2. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.  

 

Ulla foreslår bestyrelsen at vi overvejer at ansætte en hjælp til koordinator.  

Skal dette ske skal vi have komplet oversigt over hvor mange midler vi har til 

rådighed og en oversigt over hvilke opgaver en evt. medarbejder skal lave af 

opgaver. Der er kommet svar fra socialministeriet vedr. overskud tilbage i  

 



 
 

2013. Revisor har kontaktet ministeriet, som forsøger at finde ud af hvad de 

egentlig er i tvivl om og hvad deres anliggende er.  

Så snart revisor får klarhed over dette kontakter han kasseren.  

 

Punktet sættes på dagsorden og Koordinator laver en analyse af hvilke 

arbejdsopgaver som kunne være relevante.  

FU får mandat til ansættelse af en lønnet medarbejder. Endelig beslutning 

kræver opbakning fra bestyrelsen via mail.  

 

 
       8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.  

  
 Formanden:  

 Formanden havde ikke noget at tilføje. 

Koordinator:  

Vi har fået kontakt til to nye foreninger/grupper. ”The grace of God”, og ”Den 
irakiske kvindeliga”. 

 

Bestyrelse:  

8.1. Orientering om PUF 
 
Vi skal ikke forvente støtte fra PUF fremadrettet.  
Vi kunne overveje at sætte et beløb fra Rødovre Frivilligcenters egen konto til 
projekt selvhjælp. Dette skal i  så fald sættes på budgettet for næste år.  
 
8.2. Orientering om musikcafeen.  
 
Hanne har et ønske om at være frivillig i musikcafeen, men da der allerede er 
3 frivillige i musikcafeen. Umiddelbart vurderer Yvette ikke at der er brug for 
ekstra hjælp. Der er måske mulighed for noget andet. Vi må have en snak 
med Hanne om hvor hun så måske kan lægge sine kræfter.  
 
Musikcafeen vokser og må betegnes som lidt af en succes.  
 
8.3. Indkøb af projektor til kortstuen. Som tidligere besluttet.  
 
Dette blev besluttet. Lars sørger for at det bliver bestilt. 
 
8.4. Skilt på Slotsherrensvej.  
 



 
Janne kontakter Teknisk forvaltning og får klarhed over hvad det kræves at få 
en sådan tilladelse. Punktet sættes på næste dagsorden.  
 
8.5. Orientering om kursus ”Strategisk lederskab” for koordinator.  
Første undervisningsforløb afholdes d. 3.-5. oktober i Middelfart. Eksamen er 
fastsat til d. 28.-30. november. Kun én dag. Udgifter: Kurset koster 9.150 kr. 
og dertil kommer udgifter til ophold og forplejning 6000 kr. Det er muligt at 
søge tilskud i Statens Voksenuddannelsesstøtte. Lars søger SVU. Dette 
sættes på opfølgningslisten.  
 
Der er planlagt bestyrelsemøde d. 29. november. Vi overvejer at rykke 
bestyrelsesmødet.  
 
8.6. Kursusoplæg 2016/17 til bestyrelsen 
 
Der er ikke noget nyt.  
 

 9. Kommende arrangementer. 

 9.1. ”Rødovre-dagen” den 10. september 2016, kl. 10.00 – 14.00.   

 

Borgerne må gerne få en anledning til at komme med nye ideer. Hvis der er et 

par stykker fra bestyrelsen som har lyst  til at hjælpe koordinator i RFC boden 

er de hjertelig velkomne.  

 

 9.2. Frivillig fredag. den 30. september kl. 13-18. 

 

 Der er afholdt 2 møder.  

 

Der skal udarbejdes et layout til programmet.  

Der skal udsendes en reminder til alle foreninger om tilmelding.  

Der laves lidt PR på Rødovres nye digitale vejskilte.  

Vi forventer at vi skal betale leje af lokaler på Rødovregård.  

Vi skal have en aftale med Rødovregård vedr. evt. brug af deres 

medarbejdere og omkostninger i den forbindelse.  

Britt Jensen har ikke mulighed for at holde åbningstalen. Men Janne 

undersøger om Britt kan komme og afholde en ”midtvejstale” 

Åbningstalen holder Johnny.  

Lars og Johnny tager ned til Rødovregård og aftaler det praktiske.  

Der skal udarbejdes et program snarest.  

 

9.3. Borgermøde om ensomhed blandt ældre. D. 27. september kl. 18.30 –   

       21.30  

       Mødet er kommet i stand ved et samarbejde mellem RFC og seniorrådet.    



 
       Mødet afholdes på Hovedbiblioteket. Programmet ser ud som følger:  

18.30  Velkomst ved Henning Foss. Seniorrådet 

18.35  Vi synger to sange 

18.45 Christine Swane. Ensomme gamles værn. Tema: Ensomhed, 

relation og fællesskab 

19.15 Spørgsmål 

19.30 Pastor Erik Meier Andersen. Tema: ? 

19.45 Pause 

20.00 Vi synger 2 sange 

20.10 Henriette Azrouni. Røde Kors besøgstjeneste. Tema: Ældre 

ensommes behov og vor erfaring. 

20.25 Repræsentant fra Ældresagen. Ældresagens erfaringer og tilbud 

om aktiviteter.   

20.40  Rødovre Kommunes opsøgende sygeplejerske. Tema: ??  

21.00 Spørgsmål 

Afrunding. Evt. ved Lars Thorndal, Frivilligcenteret og Henning 

Foss, Seniorrådet.  

21.30 Tak for iaften. 

 

9.4. RFC 10 års jubilæum, d. 24.5.2017 

 

Vi skal have afgjort en dato for fejring af jubilæet.  

Forslag til dato:  

Lørdag d. 20. maj 

Fredag d. 19. maj 

Onsdag d. 24. maj 

Disse dage skal forelægges Britt Jensen. Dette gør Johnny 

 

  

      10. Eventuelt.  

Yvette har fået sponsoreret 10 liter saft (50 liter saft), 4 gange årligt. 

Derudover har Yvette fået sponseret halvdelen af indkøb af 

Saftevandsmaskine. Der er indkøbt en saftevandsmaskine til en samlet pris af 

2500 kr.  

Derudover har Yvette skaffet et gløgg sponsorat.  

Vi har haft besøg af nogle repræsentanter fra bla. Bangladesh, Kina, m.fl.  

som er på research i Danmark vedr. hvordan vi arbejder med frivillige sociale 

foreninger, organisationsformer m.m.  

Bestyrelsesmøde d. 27. september aflyses.  



 
Ole Pass, Socialdirektør Rødovre Kommune afholder afskedsreception, 

torsdag d. 29. september kl. 13-16 i viften 


