Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. tirsdag d. 26.9.2017, kl. 17.00
Tilstede:

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

Afbud:

Fouzia Awala,

Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden 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.
Taget til efterretning
6. Til opfølgning.
Punkterne blev gennemgået.
7. Nyt fra kassereren.
7.2. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Vi får løbende penge fra Grundfinanciering og fra kommunen.
I forbindelse med udgifter til Den sociale Vejviser var vores budgetterede
beløb i underkanten, men det budgetterede beløb var taget fra seneste
udgivelse (2015) og desuden fik vi trykt 200 eksemplarer mere.

Regnskab godkendt
7. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formand:
Formanden har undervist vores fleksmedarbejder i brug af hjemmesiden. Nu bliver
kalender og Den Sociale Vejviser ajourført.
Koordinator:
Intet udover dagsorden.
Bestyrelse:
Vi skal være opmærksom på at der er bevilget penge til en foreningsportal hvilket
givetvis vil få betydning fremadrettet for Den sociale Vejviser.
8.1. Overenskomst med HK?
Der er taget kontakt til kommunens personale-jurist som endnu ikke er vendt
tilbage. Vi forventer at få nyt derfra på næste bestyrelsesmøde.
8.2. Fællesmøde med FriSe´s bestyrelse. (Johnny) Orientering
Vi var 3 afsted til Hillerød hvor der blev afholdt fælles regionsmøde. Vi fik en
update på en lang række områder som FriSe er opmærksom på. Heriblandt
nye kriterier for grundfinanciering hvor man er bekymret for en centralisering.
Vi forventer ikke at få problemer med de nye kriterier.
8.3. Forslag om ny mødestruktur. (Johnny)
Formanden fremlagde et revideret forslag indeholdende forslag om 6 møder
årligt og mulighed for en årlig studietur.
Formanden foreslog at vi afprøver forslaget i 2018 og derefter foretager en
evaluering.
Forslagets fordele og ulemper blev debatteret.
Forslaget blev vedtaget med 6 stemmer for og 2 blanke.
Forslaget afprøves i 2018 og evalueres ved novembermødet 2018.
8.4. RFC Rapporten. (Lars) Orientering

Rapporten er blevet gennemgået af FU. Den er næsten færdigrettet og
udsendes snarest til FU. Efter godkendelse vil rapporten blive fremsendt til
bestyrelsen hurtigst muligt derefter. Derefter vil den blive præsenteret på
bestyrelsesmøde snarest i en kort version.
8.5. Selvhjælpsgruppernes fremtid? (Bent)
Der er blevet lukket en selvhjælpsgruppe og der kommer ikke mange nye til.
Sundhedscenteret er samtidig begyndt at opstarte selvhjælpsgrupper med
professionelt personale.
Bestyrelsen vil gerne ud og lære noget om andre frivilligcentres håndtering af
selvhjælpsgrupper.
Vi vil gerne lære mere om hvad det kræver at have et succesfuldt
selvhjælpsarbejde.
De nuværende igangsættere skal indkaldes til et statusmøde.
Vi vil kontinuerligt have fokus på at kortlægge aktive tilbud om
selvhjælpsgrupper så vi kan formidle viden om og henvise brugere til disse
tilbud.
8.6. Præcisering af regler for kopiering. (Lars)
Alle bestyrelsesmedlemmer betaler for kopiering til deres respektive
foreninger.
Der er mulighed for konduite således at alle kan få max 5 farvekopier og 10
sort/hvid kopier uden betaling.

9. Arrangementer.
9.1 Evaluering af Rødovredagen
Bestyrelsen tilslutter sig evalueringen foretaget af FU.
Det havde måske været en god ide at forhåndsbooke Rødovrehallen så man
kunne lægge arrangementet der da det bare regnede.
Koordinator sender vores samlede evaluering til kommunen.
Kommende arrangementer:
9.2. Frivillig fredag d. 29. september. Orientering

9.3. Dato på generalforsamling.
Onsdag d. 11.4.2018
Koordinator inviterer dirigent, revisor og Britt Jensen.
9.4. Dato for åbent hus ifm. julen
Fredag d. 8.12.2017, kl. 14-17
9.5. Dato for julefrokost
Onsdag d. 29.11.2017, kl. 18.00

10. Eventuelt.
På næste bestyrelsesmøde skal vi gøre status på vore målsætninger og
samarbejdsaftaler.
Opslagstavlen ser godt ud.
Plakaten til Frivillig Fredag er flot lavet.

Næste møde tirsdag d. 31.10.2017, kl. 17.00

