Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 25. oktober 2016, kl. 17.00
Tilstede:

Kirsten Torp, Jens Dalsgaard, Ulla Spangtoft, Yvette Larsen, Esther
Haugaard, Janne E. Andersen, Johnny Hunt, Bent Jensen, Anni Hørringsen

Afbud:

Fouzia Awala

Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen.
2. Valg af ordstyrer.
Bent blev valgt.
3. Godkendelse af dagsorden.
Tilføjelse til dagsordenen. Mail fra FriSe vedr. medfinanciering af Folkemødet 2017.
Dette blev tilføjet som pkt. 8.6
Dagsorden godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt
5. Forretningsudvalgets seneste referat.
Foreningerne anbefales at skrive deres arrangementer på kultunaut hvorefter
informationerne bliver bragt i Rødovre LokalNyt
Vedr. interview til Rødovre LokalNyt anbefales foreningerne at henvende sig til
avisen.
Mulighederne skal nævnes i næste nyhedsbrev.
Vedr. Projekt Naturens rige er et projekt som forventes opstartet ved
biblioteksgrunden i Islev. Der er endnu ikke blevet afholdt et møde med Marianne
Hallberg fra kommunen vedr. kommunens tanker om RFC´s rolle.
Referatet taget til efterretning
6. Til opfølgning.

Punktet blev behandlet
7. Nyt fra kassereren.

7.1.

Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Regnskabet taget til efterretning.
Kasserer vil rette henvendelse på ny til socialministeriet vedr. overførsel af
PUF midler selvhjælp og frivillig formidling.
Det e vigtigt at postkassen bliver tømt også når koordinator er på ferie.

8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formand:
Der er indkøbt mere firmatøj.
Tak til alle frivillige i forbindelse med afholdelse af frivillig fredag.
Koordinator:
Projektor er bestilt til kortstuen.
Koordinator skal på næste undervisningsmodul i Strategisk lederskab d. 31.10
– 2.11 og sidste modul d. 14.11. Derefter er der eksamen enten den 28.11
eller den 30.11.
Bestyrelse:
Det forventes at der kommer 3.-4000 nye borgere på Irma-grunden. Disse
borgere skal RFC også være opmærksom på.
I Folkeoplysningsudvalget er man meget opsat på at etablere en
foreningsportal. Dette skal vi støtte op om i RFC.
8.1. Ansættelse af flex-medarbejder. Orientering
Der er blevet afholdt ansættelsessamtaler og vor nye medarbejder Eva Vibeke
Pedersen begynder d. 3.11.2016. Eva er 47 år, uddannet skolelærer. Hun er
ansat som flexmedarbejder på 12 timer ugentligt, hvoraf RFC skal betale
halvdelen af omkostningerne hvilket på årsbasis vil betyde en udgift på små
60.000 kr. Evas arbejdsområder bliver koordinering af selvhjælp og
administrativt arbejde.

8.2. Samarbejdsaftale med Rødovre Kommune.
Punktet udsættes til næste møde.
8.3. Orientering om Borgermøde om ensomhed.
Der var et rigtigt godt fremmøde og oplægsholderne var godt forberedt og
relevante. Alt i alt var mødet en succes.
8.4. Orientering fra udvalget om løn og ansættelsesvilkår i RFC
Der er blevet afholdt 2 møder i udvalget. Udvalget har brug for et tredje møde.
Formanden mener det vil være optimalt hvis udvalget kan fremlægge et oplæg
til næste bestyrelsesmøde.
8.5. RFC målsætning 2017 – 2018.
RFC´s målsætning for 2015-2016 er snart forbi. Derfor er det en god ide med
en ny målsætning for de kommende 2 år. Formanden ønsker et nyt møde
omkring RFC´s målsætninger for den kommende 2 års periode, evt. i januar.
Vi afholder det første af 2 møder d. 18.1.2017, kl. 15-18, og afslutter med at
spise sammen.
8.6. Medfinanciering af Folkemødet 2017
d. 15. – 18. juni 2017. Det drejer sig om financiering af FriSe´s deltagelse
på folkemødet.
Bestyrelsen enedes om at vi støtter FriSe´s indstilling om deltagelse i
Folkemødet og vi afventer FriSe´s tilbagemelding.

9. Kommende arrangementer.
9.1. Åbent hus. Julearrangement
Bestyrelsen enedes om d. 2.12. Vi booker hele RFC fra kl. 13.00 og resten af
dagen, dvs. frem til kl. 18.00
Sæt på dagsorden næste møde
9.2. RFC 10 års jubilæum, d. 20.5.2017
Britt Jensen forespørger om muligheden for at fejre jubilæet lørdag d. 20.
maj.

Det blev besluttet at fejre jubilæet d. 20.5.2017, kl. 10-14.
10. Eventuelt.
10.1 Evt. flytning af næste bestyrelsesmøde programsat d. 29.11.2016
Bestyrelsesmødet flyttes til d. 23.11, kl. 17.00
Vedr. julefrokost.
Ulla sørger for at bestille maden.
D. 15.12, kl. 18.00
Praktisk gruppe mødes kl. 16.30. Ulla, Esther, Anni, Jens, Janne, og Yvette.
Koordinator sørger for at invitere alle frivillige i RFC. Med tilmeldingsfrist.

