Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 23. november 2016, kl. 17.00
Tilstede:

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

Afbud:

Johnny Hundt, Fouzia Awala

Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Næstformanden bød velkommen
2. Valg af ordstyrer.
Bent blev valgt
3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt
5. Forretningsudvalgets seneste referat.
FU anbefaler at vi flytter posten omkring koordinators kursus op under
kurser/møder. Dette forslag blev ikke godkendt, da kursusudgifter i indeværende
budget var tænkt som eksterne kurser.
Udgifter til interne kurser skal anføres i budgettet 2017 som personaleudgifter
kursus og uddannelse.
Referat taget til efterretning
5.1. Årshjulet
Følgende blev besluttet:
Bestyrelsesmøder:
31.1, 28.2, 28.3, 25.4, 30.5, 27.6, 29.8, 26.9, 31,10, 28.11
FU-møder

17.1, 14.2, 14.3, 11.4, 16.5, 13.6, 15.8, 12.9, 17.10, 14.11, 12.12
Frivillig Fredag:
29.9
Generalforsamling:
Dette punkt blev behandlet som et selvstændig punkt på dagsordenen.

5.2. Julegaver
Bestyrelsen besluttede at vi bruger max. 250 kr. pr. julegave pr. person.
Koordinator står for indkøb.
5.3. Budgetpunkt vedr. udflugter/arrangementer cafe-arbejdet.
Baggrunden er de gode initiativer i cafeerne.
Budgettet for 2017 skal indeholde en post til udflugter/arrangementer for cafearbejdet.
Almindelige driftsomkostninger blev debatteret. Det blev besluttet at dette ikke
ændres, men at der fra 2017 vil blive udfærdiget et månedligt regnskab så der
er styr på indtægter/udgifter. Dette skal koordinator hjælpe de ansvarlige i
cafe-arbejdet med.

6. Til opfølgning.
Taget til efterretning
7. Nyt fra kassereren.
7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Der har været et overskud på både Selvhjælp og Frivillig formidling
2015. Puljestyring mener ikke vi har indsendt regnskaber og kan derfor
ikke tage stilling til vores ansøgning om lov til at overføre midlerne. Nu
er regnskaber tilsendt Puljestyring igen. Jens og Ulla har afholdt et møde
vedr. hvordan vi skal forholde os til problemerne. Der arbejdes til stadighed
med problemet.
Systemet vedr. refusion af flex-medarbejderens løn er ikke helt på plads men
det arbejdes der på.

7.2. Regnskab Frivillig Fredag.
Regnskabet godkendt.

8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.

Formanden fraværende.
Koordinatoren.
Det går rigtig godt med vores nye flexmedarbejder.
Bestyrelsen:
Intet
8.1. Orientering fra udvalget om løn og ansættelsesvilkår i RFC
Formanden har et stykke hjemmearbejde og udvalget afventer.
8.2. Den Sociale Vejviser
Opdateringen af Den Sociale Vejviser 2017 – 2018 er endnu ikke på plads. Da
det afsatte beløb ikke kan bruges i år vil kasseren undersøge om beløbet kan
hensættes til 2017.
8.3. Orientering om samarbejdsaftale mellem RFC og Rødovre
kommune.
Den nuværende samarbejdsaftale bliver ikke ændret på nuværende tidspunkt.
Når der er behov for en ændring vil Rødovre Kommune komme med et
udkast.
8.4. Indkøb af stole til cafeen.
Koordinator fremlagde 17 forskellige stole.
Det blev besluttet at indkøbe 28 stk. Sorte Asta fra Ilva. Samt 30 sorte hynder.
9. Kommende arrangementer.
9.1. Åbent hus. Julearrangement d. 2.12, kl. 14.00 – 17.00

Musik er bestilt.
Frivillige fra bestyrelsen mødes kl. 12.30
Koordinator står for indkøb.
9.2. Julefrokost d. 15.12, kl. 18.00
32 inviterede. Pt. 10 tilsagn og 2 afbud.
Alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer meldte tilsagn.
Koordinator køber ind. Ulla bestiller maden.
9.3. Fastlæggelse af dato for Generalforsamling 2017
27.4.2017
10. Eventuelt.
Gruppen TGOG´s brug af vore lokaler blev debatteret. Gruppen skal kunne
dokumentere deres frivillige sociale formål for at kunne benytte vore lokaler.
Koordinator tager en samtale med dem.
Koordinator skal have en samtale med Den Somaliske forening vedr.
oprydning og opvask af service.
Næste møde d. 31.1.2017, kl. 17.00

