
 
 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 28.11.2017, kl. 17.00  

Tilstede:  Ulla Spangtoft, Yvette Larsen, Anni Hørringsen, Jens Dalsgaard, Esther 

Haugaard, Johnny Hundt, Janne E. Andersen, Kirsten Torp, Bent Jensen 

 

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. 
 
Vedr. pkt. 8.s Britt skal inviteres til et møde forud for udsendelse af rapport.  
 
Referat godkendt.  
 

5. Forretningsudvalgets seneste referat til orientering.  
 
Vedr. pkt. 4 
Hjerteforeningen skal stå for et genoplivningskursus. 
Vær lige opmærksom på om kommunen laver sådanne kurser.  
 
Referat taget til efterretning 

  

6. Til opfølgning.  
 
Punkterne blev gennemgået.  
 
Vedr. at række ud til ensomme. Vi kunne overveje at bede hjemmehjælpen om 
assistance. Dette har ældresagen forsøgt, dog uden resultat.  

 
7.   Nyt fra kassereren.  



 
  

7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.  

 

Vi håber snart at modtage penge fra Rødovre kommune.  

Vi har endnu ikke modtaget en regning fra Rødovregård ifm. frivillig fredag 

 

Regnskab taget til efterretning.  

 
8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.  
 
Formand: 
 
Tak til juleudsmykningsudvalget. 
 
Koordinator:  
 
Intet 
 
Bestyrelse: 
 
Ulla er blevet indstillet til årets ildsjæl 
 
Kirsten. Vedr. onsdagscafeen.  
De er meget støjende. Lars vil være opmærksom på det.  
 
Janne. RK har besluttet at lave en foreningsportal. Der er inviteret til et møde om 
sagen onsdag d. 13.12, kl. 17.30 – 21 på Rødovregård. Tilmelding senest d. 8.12. 
på cn166611@rk.dk , Dorthe Larsen 
 
 
 

8.1. Revidering af forretningsorden.  
 
Forslagene blev vedtaget. Ny forretningsorden udsendes  
 
8.2. Status på vore målsætninger. Målsætning nr. 1. Unge.  
  
- Hvad vil vi og hvordan opnår vi det?  
 
Vi har haft 2 unge i praktik. 
 
Vi har afholdt et møde med John Kronbak ifm. med et samarbejde med skoler 
på lang sigt. Vi har aftalt at vi sender et projektoplæg.  
 
Vi vil forsøge at komme i kontakt med folkeskolerne, via skolekonsulenten, 
omkring et relevant projekt.  
 



 
Røde Kors ungdom blev nævnt som evt. samarbejdspartner.  
 
8.3. Årshjulet 2018.  
 
Dette blev vedtaget. Årshjul udsendes 
 
8.4. Samarbejdsmøde med Kommunen.  
 
Lars og Johnny finder en eller flere forslag til en mødedato, som derefter 
tilsendes Britt.  
 
8.5. Overenskomst med HK?  
 
Der er kommet med en vurdering af konsekvenser fra Rødovre Kommunes 
HR. Der er aftalt et udvalgsmøde d. 6.12 og derefter kommer der et oplæg til 
FU/bestyrelsen.  
 
8.6. Præsentation RFC Rapporten.  

 

Slet projektbistand i 2.1.2.  

 

Kig lige på tallene omkring selvhjælp s. 13 og 16. Der skal være 

overensstemmelse.  

 

Janne tog forbehold for nogle af de brugte beregningsmodeller.  

 
Rapporten blev derefter godkendt.  
 
Rapporten udsendes først efter vi har afholdt samarbejdsmøde med RK.  
 
- Udsendelsesplan.  

 

Udsendelsesplan blev vedtaget med tilføjelse af CFSA  

 

 

9.   Arrangementer. 

Kommende arrangementer:  

9.1. Åbent hus ifm. julen d. 8.l2, kl. 14-17 
 
Frivillige: Ulla Spangtoft, Yvette Larsen, Anni Hørringsen, Jens Dalsgaard,  
Kirsten Torp, Bent Jensen. Vi mødes kl. 13.00  
 
9.2. Julefrokost d. 29.11.  
 



 
    10.   Eventuelt.  

 

     intet 


