Referat af bestyrelsesmøde d. 31.1.2017
Tilstede:

Johnny Hundt, Bent Jensen, Jens Dalsgaard, Yvette Larsen, Janne Egelund
Andersen, Esther Haugaard, Anni Hørringsen, Ulla Spangtoft

Afbud:

Kirsten Torp, Fouzia Awala

Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen.
2. Valg af ordstyrer.
Bent blev valgt.
3. Godkendelse af dagsorden.
Bestyrelsen vil gerne have dagsorden tilsendt lidt tidligere.
Dagsorden godkendt.
4. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt
5. Forretningsudvalgets seneste referat.
Referatet godkendt
5.1. Ansøgning om tilskud til Mandags-/fredagscafeens udflugt til Orø Kro.
Se ref. FU
Dette beløb blev godkendt.

6. Til opfølgning.
7. Nyt fra kassereren.
Ulla fik en gave som tak for hendes ekstra indsats ifm. kassererfunktionen.
Vores bogholder er også stoppet og hun vil også få en gave som tak for hendes
indsats.

Jens meddeler at nu er regnskab m.v. overdraget.
7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Revisor har afhentet vores regnskab til revision.
Vi er gået ud af året med en del midler, hvilket betyder at vi
Der er nogle midler som er i det reviderede regnskab for 2016 vil stå opført
som hensat.
1. 28.000 kr. til projektor i kortstuen. (Regningen blev først modtaget i 2017)
2. 35.000 til udgivelse af Den Sociale Vejviser.
Janne vil tilsende koordinator dokumentation for Rødovre kommunes tilskud
til RFC 2017.
7. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formanden:
Intet nyt.
Koordinator:
Vi har fået en grøn smiley fra arbejdstilsynet.
Koordinator afholder vinterferie i uge 7.
Bestyrelsen:
Esther har foreslået FU at RFC gennemfører et foredrag vedr. tricktyverier.
Ældresagen har afholdt et sådant møde, uden det store fremmøde.
Bestyrelsen besluttede ikke at gå videre med sagen da det ikke har noget med frivilligt
socialt arbejde at gøre.
Mandagscafeen overvejer at invitere politiet til et informationsmøde for cafeens brugere.
8.1. Orientering fra udvalget om løn og ansættelsesvilkår i RFC
8.2. Opsigelse af flexmedarbejder
8.2.2. Den Sociale Vejviser
8.3. Ny3 virksomhedspraktikant
RFC har i øjeblikket 2 unge mænd i virksomhedspraktik i en 3 måneders
periode. Alexander Despotovic og Alban Zulbehari.

Virksomhedspraktikanterne har udover at skulle lære om RFC´s
arbejdsmetoder og arbejdsopgaver fået til opgave at udarbejde en rapport
indeholdende en kvalificeret vurdering af de økonomiske aspekter ifm. frivilligt
socialt arbejde i Rødovre. Vurderingen skal komme med en konkret vurdering
af hvilken økonomisk gevinst (hvis nogen) det offentlige har af det frivillige
arbejde. Dette gælder både i forhold til RFC og i forbindelse med frivillige
sociale foreninger generelt.
Virksomhedspraktikanterne har desuden selv stillet sig den opgave at hjælpe
RFC med at få en Instagram profil op at køre, med det fokus at gøre det
nemmere at kommunikere med unge i kommunen.

8.4. Målsætning og strategi 2017-2018.
Første møde blev afholdt d. 18.1.2017.
Næste møde mandag d. 20.2.2017, kl. 14.00 – 18.00 inkl. Spisning. Lars
udsender dagsorden.
8.5. FriSe generalforsamling d. 10. – 11. marts 2017.
Lars tager til generalforsamling. Tilmeldingsfrist d. 24.2.2017
8.6. Revideret årshjul. Se bilag 5
Bestyrelsesmødet i juni bliver aflyst.
8.7. Projekt ”Kvindecafe” i RFC. Orientering
RFC er blevet kontaktet af en irakisk født kvinde som har boet i Danmark
siden 1998. Kvinden har bedt om mulighed for at opstarte et cafe-tilbud for
kvinder. Målsætningen er at skabe et tilbud hvor især flygtningen og
indvandrerkvinder kan mødes med danske kvinder for at skabe netværk og få
konkret sparring omkring det danske samfund. Projektet havde opstart d.
31.1.2017 og mødes hver tirsdag i RFC i tidsrummet kl. 11-13.
9. Kommende arrangementer.
9.1. Generalforsamling d. 27. april 2017
Britt kan ikke komme der så hun foreslår d. 26. april i stedet.
Vi fastholder d. 27. april. Lars meddeler Britt.
9.2. Pandekagedag d. 27.2.2017. kl. 13-16

Frivillige: Jens, Yvette, Anni og Bent, Esther.
Vi serverer også saftevand, kaffe, the, mv.
De frivillige møder ind kl. 12.
9.3. Jubilæum d. 20.5.2017. Arbejdsudvalg
Blev behandlet under opfølgning.
10. Eventuelt.
Bestyrelsen vil gerne have et nyhedsbrev ud snart. Gerne i kortere
form.
Der bliver i øjeblikket arbejdet på en lille folder som fortæller om hvilke
aktivitetstilbud som er aktuelle i RFC.
Der afholdes en MUS samtale d. 22.2.2017.

