Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 31.10.2017, kl. 17.00
Tilstede:

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

Afbud:

Fouzia Awala, Bent Jensen

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 til orientering.
FU opfordres til at overveje at indkøbe 2 ekstra borde til cafeen.
Referatet taget til efterretning
6. Til opfølgning.
Punkterne blev gennemgået.
7. Nyt fra kassereren.
7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Vi har stadig vores reserve og vores midler til uforudsete udgifter.
Annoncer ifm. Frivillig Fredag er konteret på konto 8, annoncer

Revision har overskredet budgettet. Dette skyldes en restance tilbage fra
2015/2016.
Regnskabet godkendt
8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formand:
Tak for indsatsen ifm. frivillig fredag.
Formanden har fået Åki til at lave et banner således at Den sociale Vejviser er
blevet nemmere at finde på hjemmesiden.
Koordinator:
Fouzia Awala oplyser at hun er forhindret i at deltage i bestyrelsesmøder frem
til marts 2018, da hun er ansat på en aftenskole.
Vedr. generalforsamling d. 11.4.2018. Vi kan ikke få den store festsal på
dagen, da der er forårsfest på Broparken. Koordinator har derfor
forhåndsbooket d. 4. og d. 18.4. Derudover er alternativerne d. 5, 12 og d.
19.4.
Vi vil forsøge at få Loen, alternativt kostalden på Rødovregård d. 11.4.
Koordinator har fået accept fra både revisor Allan Seiersen, Dirigent Thomas
Framholt (RKA) og fra Britt Jensen. Disse skal selvfølgelig genbekræftes mht.
mødested og evt. ny dato.
Bestyrelse:
Intet
8.1. Revidering af forretningsorden.
Det blev foreslået at udskyde dette punkt da der er flere ting som bør tages
stilling til orlov for bestyrelsesmedlemmer og fuldmagt ifm. afstemninger.
Et ændringsforslag til forretningsordenen vedr. disse punkter fremlægges ved
næste bestyrelsesmøde.
Punktet udsættes til næste møde
8.2. Præsentation/Resume af RFC Rapporten. (Lars)

Det er RFC som er afsender af rapporten. Måske skulle formand og
næstformand stå som afsendere.
Til eftertanke: Man kunne trække hjemmeplejens og klub 9´s brug af lokaler.
Man kunne overveje at indsætte vore bevillinger fra stat og kommune ind i
rapporten.
Man skulle måske overveje hvad målsætnngen med rapporten er.
FU får til opgave at revidere rapporten til senere præsentation for bestyrelsen.
Britt skal inviteres til et samarbejdsmøde i januar.
8.3. Status på vore målsætninger og samarbejdsaftaler.
På dagsorden for fremtidige møder skal det debatteres hvad vi vil med de
enkelte målsætninger.
F.eks skoler, udsatterådet. Erhvervslivet.
Man kunne invitere en repræsentant for erhvervsrådet.
Man kunne invitere vore sponsorer for at sige ordentligt tak.
På de fire næste møder skal de fire målgrupper debatteres. Hvad vil vi og
hvordan opnår vi det?
8.4. Teleslynge
Vi skal rette henvendelse til Broparken om brug af teleslynge i festsalen.
Systemet skal tjekkes således at det fungerer ved f.eks. generalforsamling.
8.5. Overenskomst med HK?
Der vil komme et bud fra kommunens personalekontor snarest. Punktet tages
op på næste møde.

9. Arrangementer.
9.1 Evaluering af Frivillig Fredag
Det var en god ide at kager var gratis. Formanden takkede alle for det gode
og store arbejde. Der er nogle interviews (podcast) på facebook rødovre.
Det var en god ide at få ROG til at give en opvisning.
Samarbejdet mellem kaffeholdet og madholdet kunne godt være bedre.

Arrangementet var en succes.
Kommende arrangementer:
9.2. Åbent hus ifm. julen d. 8.l2, kl. 14-17
Det skal overvejes om vi skal have underholdning.
Anni og Lars er i udvalg.
Juleudsmykningsudvalg. Kirsten Torp, Hanne Dalsgaard, praktisk hjælp Jens.
9.3. Julefrokost d. 29.11. Nedsættelse af udvalg
Udvalg: Kirsten Torp, Ulla Spangtoft. Lars Thorndal,
9.4. Tilmelding Netværksaften Ørbygaard d. 14.11, kl. 17.15.
Der er frist d. 8. november
10. Eventuelt.
Esther orienterer om at hun er stoppet som formand for Vandværket.
Vedr. plakaten til Frivillig fredag. Skriften på plakaten skal være større og det
skal pointeres at alle er velkomne.
Bent Hansen stopper som leder af Rødovregård.
Karin, leder af Broparkens kantine, stopper d. 7.11, hvor der er reception fra
kl. 14.

