Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 20.3.2018, kl. 17.00
Tilstede:

Kirsten Torp, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Ulla Spangtoft, Bent Jensen,
Johnny Hundt, Jens Dalsgaard

Afbud:

Janne E. Andersen, Esther Haugaard

Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen
2. Valg af ordstyrer.
Bent blev valgt
3. Godkendelse af dagsorden.
Tilføjelse.
9.6. Rødovredagen
9.7. Nedsættelse af arbejdsgruppe frivillig fredag.
Dagsorden godkendt.
4. Godkendelse af referat fra møde d. 30.1.2018 og d. 15.3.2018.

Referat d. 30.1.2018
Referatet godkendt
Referat af samarbejdsmøde med RK d. 15.3.2018
Referatet godkendt.
Koordinator sender det godkendte referat til Britt Jensen
5. Forretningsudvalgets seneste referater.

FU ref. d. 20.2.2018:

Vedr. 5.3. Praktikplads AUB.

Der blev spurgt ind til hvad det betyder at man formentlig er forpligtet til at tage en
elev. Dette blev der gjort rede for. Det forventes ikke at få en særlig betydning for
RFC. Det er ikke muligt at få et endeligt svar på spørgsmålet p.t.
Betaling af ATP ifm. Mette´s ansættelse skal undersøges nærmere.
Referatet taget til efterretning.
FU ref. d. 8.3.2018:

Cafeen ansøger om tilskud til transport 8.500 kr. til en tur på Dyrehavsbakken. .
Der foreligger et skriftligt tilbud på transport på 8.500 kr.
Dette blev godkendt.
Referatet taget til efterretning
6. Til opfølgning.
Punkterne blev gennemgået og 2 nye punkter blev tilføjet.
7. Nyt fra kassereren.
7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Indtægter pt. 503.040 kr.
Beholdning pt. 402.469 kr.
Revisor kommer med første regnskabsoplæg 2017 i denne uge ifm.
generalforsamlingen.
Regnskab godkendt

8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formand:
Vedr. Fouzia Awala´s orlov. Fouzia vil gerne igen være aktiv i bestyrelsen pr.
april

FriSe generalforsamling/årsmøde:
Vi fik en mængde af god inspiration.
Grundfinanciering af Frivilligcentre er på plads for de næste par år.
FriSe har fået til opgave, af Socialministeriet, at udarbejde en kvalitetsmodel
for frivilligcentre. Modellen vil tage udgangspunkt i Rambøll rapporten.
FriSe er blevet anerkendt som landsorganisation og er for fremtiden fast
medlem af Frivilligrådet.
Koordinator:
Socialdemokratisk gruppe på 17 personer var på besøg i RFC d. 14.3.
Koordinator og Formand bød velkommen. Vi fortalte hvad RFC er og om hvad
vi arbejder med. Der var en god debat og stor spørgelyst.
Der har efterfølgende været positive tilkendegivelser.
Foldevæggen er næsten færdig. Der mangler kun at blive indsat en
nøglecylinder så vi kan låse døren. Dette vil blive gjort snarest.
Bestyrelse:
Der er problemer med strømforsyningen i pejsestuen. Koordinator beder ”de
blå mænd” ordne det.
8.1. FRIG ansøgning
- Bestyrelsens kompetencer.
Bestyrelsen godkender det fremlagte forslag
- Hensigtserklæring.
Godkendt

Vi har allerede både målsætninger og strategier som også er et af de nye
betingelser.
8.2. Status på vore målsætninger.
Målsætning nr. 3. Erhvervsvirksomheder
- Undersøge muligheder for samarbejde m.m. mellem frivillige
foreninger og virksomheder.
- Hvad vil vi og hvordan opnår vi det?
Vi vil tage kontakt til formanden for kommunens beskæftigelsesudvalg. Anni
Arnoldsen. Evt. efter sommer
Evt. kontakte sammenslutningen af virksomheder i Rødovre. (RE)
Regnskabskursus er allerede i pipeline.
Evt. få erhvervsledere ind som foredragsholdere. Hvordan ser de på Rødovre
og hvordan tænker de at der kan komme et samarbejde i stand mellem
foreninger og erhvervsvirksomheder. Hvad gør erhvervsvirksomheder for at få
udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet, og hvilke udfordringer er der.
Hvad har vi til fælles med erhvervsvirksomheder?
Vi har AUB tilfælles. Hvad kræver det at tage en fleksjobber ind og hvilke
erfaringer har vi. Vi skal spørge os selv hvad vi kan gøre for at gøre os
relevante/interessante for erhvervsvirksomheder.
Tilbud fra erhvervsvirksomheder om HR bistand til foreninger.
Evt. kontakte Jesper Andreasen, Direktør i Rødovre Centrum.
Vi skal dog huske at prioritere vore ressourcer.
8.3. Overenskomst med HK? Status fra arbejdsgruppen.
FU orienterede bestyrelsen og har mandat til at gå videre med
forhandlingerne.
8.4. Revideret årshjul
Revideret årshjul fremsendt til bestyrelsen forinden mødet.
Der mangler datoer for cykeldag d. 10. juni, forårskonference d. 9. juni,
Rødovredagen d. 8. september og studietur d. 7.6.
Britt har foreslået nyt samarbejdsmøde med kommunen d. 8. november. Dette
godkendes af bestyrelsen. Britt skal underrettes.
Nyt revideret årshjul fremsendes til bestyrelsen.

8.5. Gigtforeningen og sklerodermiforeningen søger optagelse som medlem af
RFC
Det er godkendt. Koordinator giver foreningerne besked.
9. Arrangementer.
9.1. Evaluering af samarbejdsmøde med RK
Det var et både godt og positivt møde. Der var en god dialog om mange
relevante punkter og aftaler om fortsat dialog omkring bla. Selvhjælp, udsatte
borgere.
Kommende arrangementer:
9.2.RFC Generalforsamling 2018.
- Bestyrelsens beretning.
Beretningen blev godkendt.
- På valg.

Kasserer:
Jens Dalsgaard. Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlemmer:
Anni Hørringsen Modtager genvalg
Esther Haugaard Modtager genvalg
Bent Jensen Modtager genvalg
Suppleant:
Ulla Spangtoft Modtager genvalg
- Referent:
Bestyrelsen foreslår Janne E. Andersen
- Indskrivning:

Ulla spangtoft, Kirsten Torp.
Kaffe, the, kage (Fra Broparken)
Vi beder om kantinehjælp til opvask etc. fra Rødovregård.
Der skal tjekkes op på hvornår vi har lokalet fra, projektor, lyd,
etc.
9.3. Kursusudvalg
- Oplæg til foredrag og kurser.
Godkendt
Foredrag Ældre og forsikring tirsdag d. 15. maj, kl. 14.30 – 16.30.
Frivillig: Bent Jensen
Kassererkursus lørdag d. 26. maj kl. 09.30 – 13.30.
Croissanter, kaffe/The til morgenmad. Smørrebrød til frokost.
Frivillige: Yvette og Jan Larsen
Bestilling og afhentning af croissanter: Jens Dalsgaard
Kirsten Torp tilmelder sig kurset.
Generalforsamlingskursus lørdag d. 25. august, kl. 09.30 – 13.30.
Croissanter, kaffe/The til morgenmad. Smørrebrød til frokost.
Frivillige: Yvette og Jan Larsen, Kisser
Bestilling og afhentning af croissanter: Lars Thorndal
Facebookkursus lørdag d. 15. september og d. 27. oktober, kl. 09.30 – 13.30.
Vi skal bruge 2 frivillige
Frivillige: ??
Bestilling og afhentning af croissanter: ??
Kirsten Torp tilmelder sig kurset.
9.4. Studietur 2018. Til orientering.

Torsdag d. 7. juni. Først energicenter Voldparken og derefter Herlev
Frivilligcenter. Vi spiser frokost på energicenter Voldparken.
Dette blev godkendt.
9.5. Deltagelse på foreningsdagen?
Når der kommer en dato tager vi en beslutning.
9.6. Rødovredagen.
D. 8. september. Vi vil gerne deltage.
9.7. Nedsættelse af arbejdsgruppe frivillig fredag.
Yvette og Jens laver gerne pandekager
Arbejdsgruppe:
Lars, Bent, Kirsten, Ulla,
Lars inviterer til første møde.
10. Eventuelt.
Der har været en klage over teatergruppen. Dette er blevet håndteret af
koordinator.
Anni Arnoldsen fortæller at Kræftens bekæmpelse laver et arrangement,
”Stafet for livet” som skal køre over 24 timer engang i efteråret. Har RFC
mulighed for at hjælpe med arrangementet som frivillige? RFC vil gerne være
med til at sprede budskab om arrangementet via mail til foreningerne m.v.

Næste møde Tirsdag d. 22. maj, kl. 17.00

