Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 30.1.2018, kl. 17.00
Tilstede:

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

Afbud:
Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen.
2. Valg af ordstyrer.
Bent blev valgt
3. Godkendelse af dagsorden.
Tilføjelse 9.4. Store cykeldag
4. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
5. Forretningsudvalgets seneste referater til orientering.
Ref. 1 godkendt
Ref. 2. godkendt
6. Til opfølgning.
Punkterne blev gennemgået
6.1.

Orlov Fouzia Awala
Fouzia har bedt om orlov frem til og med marts 2018. Bestyrelsen imødekom
anmodningen og Ulla Spangtoft træder ind som bestyrelsesmedlem i
orlovsperioden.

7. Nyt fra kassereren.
7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter. Se bilag 4
Kassebeholdning pr. 1.1.2018 : 383.197 kr. (med hensættelser til nyt komfur,
køleskab og ekstra borde til Pejsestuen samt Foldevæg vil beholdningen være
ca. kr. 271.200,-), men åbningsbalancen pr. 1. januar 2018 er kr. 383.197,Vi har modtaget første bevillingsbeløb fra Rødovre Kommune.
Regnskabet godkendt
7.2. Budgetoplæg.
Størrelsen af beløb til hensættelser blev drøftet.
Omkostningen til Den Sociale Vejviser blev nævnt. Udgiften er blevet indført i
budgettet da RFC evt. vil få nogle udgifter ifm. den planlagte foreningsportal.
Konto nr. 12 personalepleje ændres til personaleudgifter.
Aktiviteter til RFC projekter Konto nr. 9 blev drøftet.
Budgettet godkendt.
7.3. Hensættelser budget 2018.
- Køleskab. Kr. 1.200,00 - Godkendt
- Komfur. Kr. 2.800,00 - Godkendt
- Ekstra borde til pejsestuen. Kr. 8.000,00 - Godkendt
- Foldevæg. Kr. 100.000,00 - Godkendt
8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formand:
Formanden vil udarbejde et forslag til studietur i sommerperioden. Pt. er
planen at tage til Herlev frivilligcenter om formiddagen og energicenter
Vestvolden om eftermiddagen.
Koordinator:
Koordinator har haft et møde med udviklingskonsulent Kirsten Hegner,
Skoleområdet. Følgende er aftalt:

Koordinator skal mødes med 120 6. klasses-elever ifm. med Tool-camp d.
1.2.2018 i Viften.
Koordinator skal:
1. præsentere RFC
2. give dem 3-5 små konkrete eksempler på hvilke opgaver man påtager sig
som frivillig i sociale foreninger.
3. Stille eleverne lave en opgave hvor de skal udtænke projekter under
overskriften ” Hvordan får vi børn og unge til at blive frivillige?”. Eleverne må
gerne bruge teknologi, Det må gerne være spændende for deres
aldersgruppe og det SKAL give mening for dem.
Bestyrelse:
Problemer med en enkelt bruger af mandags-/fredagscafeen blev drøftet.
Vores samarbejde med sundhedscenteret blev debatteret. RFC ønsker
absolut at samarbejde med sundhedscenteret på alle relevante måder.
8.1. RFC´s repræsentant i Folkeoplysningsudvalget.
Folkeoplysningsudvalget skal vælge medlemmer. Bent blev valgt som RFC´s
observatør i udvalget.
8.2. Status på vore målsætninger.
Målsætning nr. 2. Borgere udenfor arbejdsfællesskabet/-udsatte.
- Hvad vil vi og hvordan opnår vi det?
RFC mødes med udsatterådet d. 1.2 og der vil vi drøfte muligheder for et
samarbejde for derigennem at nå vor målsætning.
8.3. Samarbejdsmøde med Kommunen d. 15.3.2018
Britt Jensen har foreslået følgende datoer ifm. et samarbejdsmøde.
15. marts kl. 17 i RFC
8, november kl. 17 i RFC
RFC meddeler Britt Jensen at vi siger tak. Bestyrelsens medlemmer må gerne
melde tilbage til koordinator om de kommer til disse møder.
8.4. Overenskomst med HK? Status fra arbejdsgruppen.

Bestyrelsen beslutter at bede FU om at tage kontakt til HK på baggrund af
deres henvendelse med henblik på indledende drøftelser om indgåelse af
overenskomst.
8.5. RFC Rapporten.
Der har været et møde med deltagelse af Socialdirektør Henrik Abildtrup,
Janne E. Andersen, Johnny Hundt og Lars Thorndal. Henrik Abildtrups
kommenterede at man kunne anfægte rapportens økonomiske beregninger og
desuden mente han at der kunne være tvivl om rapportens målsætning,
Henrik Abildtrup anbefalede at vi ikke udsendte rapporten i sin nuværende
form men i stedet brugte RFC´s samarbejdsmøde med Britt Jensen til at
fremkomme med vores ønsker omkring udvikling af RFC.
Formand og koordinator anbefaler bestyrelsen, på baggrund af det afholdte
møde, ikke at udsende rapporten, men bruge rapporten som et fundament for
vore ønsker/tanker for udvikling af RFC.
Bestyrelsen besluttede at rapporten ikke udsendes men vil blive brugt som et
internt arbejdsværktøj.
8.6. Status på foreningsportal
Formanden informerede om at der har været afholdt et informationsmøde med
2 potentielle leverandører af en foreningsportal. Kulturforvaltningen har
sammensat en styregruppe som arbejder videre med projektet. Der vil blive
nedsat nogle arbejdsgrupper hvor vi forventer at koordinator vil blive inviteret
med. Derudover gav Jens Dalsgaard udtryk for velvilje til at deltage i en
arbejdsgruppe. Også Johnny Hundt vil gerne hjælpe, særligt med levering af
data. Forventningen er at foreningsportalen bliver en realitet i 2018.
8.7. RK´s handleplan på det frivillige sociale område. Til orientering.
Handleplanen er et udtryk for kommunens ønske om et samarbejde og et
ønske om at støtte op om det frivillige sociale arbejde på de områder hvor der
er muligheder også for udvikling.
Særligt ønsket om at styrke selvhjælp er noget som RFC sætter pris på.
Der opstartes sorggrupper i kirker i Rødovre.
Jens Dalsgaard og koordinator er inviteret til et møde vedr. selvhjælp i
Socialforvaltningen.

9. Arrangementer.
Kommende arrangementer:
9.1. Pandekagedag d. 12.2.2018, kl. 14-16
Der vises film for mandagscafeen forud for servering af pandekager.
Frivillige til dagen: Bent Jensen og Lone, Yvette, Jens, Kisser, Sonja, Anni,
Ulla, Kirsten, Esther H.,
9.2. Årsmøde/Generalforsamling i FriSe d. 9. – 10. marts.
Tilmeldingsfrist d 23. februar.
Deltagere: Johnny Hundt, Lars Thorndal
Ønsker andre af bestyrelsens medlemmer at deltage skal de melde det til
koordinator inden d. 23. februar.
9.3. RFC Generalforsamling 2018.
Punktet blev drøftet
9.4. Store Cykeldag d. 10. juni.
Skal vi være med? Ja
Forslag til servering? Samme servering som i 2017.
Vi vil opfordre Rødovre Kommune til at sætte en artikel i ”Sammen om
Rødovre” forud for cykeldagen hvor der bliver gjort reklame for de nye cykler
der er indkøbt til plejecentrene.
10. Eventuelt.
Vær opmærksom på kalenderen på RFC´s hjemmeside.
Vær opmærksom på at gøre reklame for vore arrangementer i Rødovre
Hallen, Aktiv Fritid.

