
 
 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22.5.2018, kl. 17.00  

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

Afbud: Fouzia Awala, Bent Jensen 
 
Referent:  Lars Thorndal 

 

Dagsorden for bestyrelsesmøde  

1. Velkomst ved formanden. 
 
Formanden bød velkommen 

 
2.  Valg af ordstyrer.  

 
Ulla blev valgt.  

 
3. Godkendelse af dagsorden. 

 
Dagsorden godkendt. 
 

4. Konstituering af bestyrelsen 
 
Bent Jensen blev valgt til næstformand 
 

5. Godkendelse af referat fra møde d. 20.3.2018. 
 
Referatet godkendt 
 

6. Forretningsudvalgets seneste referater.  
 
Ref. D. 17.4.2018 
 
Referatet taget til efterretning.  
 
Ref. D. 8.5.2018 
 
Referatet taget til efterretning.  
 

7. Til opfølgning.  
 
Punkterne blev gennemgået.  
 



 
 

 
8. Nyt fra kassereren.  

 
  

8.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.  

Foldevæg er betalt. 2 rate fra RK er modtaget.  
 
Regnskabet godkendt.  
 
8.2 Orientering om AUB-praktikplads. 
 
Vi skal ikke tænke på praktikplads da vi har for få ansatte.  
 

     9.   Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.  

 Formand:  

 Der er afholdt en MUS samtale med Lars 

 Koordinator: 

Koordinator har deltaget i et webinar vedr. den nye persondatalov. Der vil 
blive udsendt generel information til vore foreninger, snarest.  

Koordinator sender webinar og slides til bestyrelsen.  

 Bestyrelse:  

Rødovre Bankovenner har besluttet at nedlægge foreningen d. 3. juni 2018 på 
grund af manglende tilslutning til foreningens arrangementer. Yvette fortsætter 
som medlem i bestyrelsen frem til generalforsamlingen i 2019. Dette 
accepterer bestyrelsen.  

9.1. Orientering vedr. plan for Selvhjælp 
 
Der har været afholdt et møde med igangsætterne for at høre deres ønsker 
vedr. supervision. Efterfølgende er der afholdt et møde med 
Sundhedscenteret hvor muligheder for supervision og fremtidigt samarbejde 
blev drøftet. Vi er ved at forberede os til et møde d. 25.6, med Socialdirektør 
Henrik Abildtrup og Formand for Social- og Sundhedsudvalget Britt Jensen.  
 
 
 
 
 



 
 
9.2. Oplæg vedr. overenskomst   
 
Bestyrelsen har drøftet et oplæg fra HK-arbejdsgruppen og er blevet enige om 
at give gruppen et mandat til videre forhandling indenfor det beskrevne.  
 
9.3. Plan for Strategi 2019-20 og kompetenceudvikling i bestyrelsen. 
 
Vores målsætningsprogram gælder for 2017-2018. myndigheder har skærpet 
kravene ifm. med grundfinanciering. Derfor skal vi overveje hvornår vi skal 
drøfte vores målsætninger fremadrettet og processen vedr. bestyrelsens 
kompetenceudvikling. Formanden foreslår at vi finder en ekstern konsulent til 
at hjælpe os med kompetenceudvikling. Der findes desuden en nem model 
ifm. med kompetenceløft fra CFSA.  
 
Der var tilslutning til at finde en ekstern konsulent som kan hjælpe os med 
både målsætning og strategi samt kompetenceløft.  
 
Der blev nedsat et udvalg som skal fremlægge et oplæg til bestyrelsen. 
Udvalget består af: Johnny, Jens Dalsgaard, Evt. Bent Jensen. Intentionen er 
at vi ved førstkommende møde efter sommeren fastsætter en køreplan, 
 

      10.   Arrangementer.  

10.1. Evaluering af Generalforsamling 

Det var godt at vi afholdt på Rødovregård i første halvdel af april. Bestyrelsens 
beretning var god.  

Fremmødet kunne godt være bedre. Vi bliver nødt til at spørge os selv om vi 
kan gøre os mere interessante og synlige i foreningernes øjne.   

Det var en god generalforsamling.  

Kommende arrangementer:  

10.2. Orientering fra Frivillig Fredag udvalget. 
 
Bestyrelsen blev orienteret om planen indtil videre. Udvalget mødes næste 
gang d. 1. august. 
 
10.3. Rødovredagen 
 
Rødovredagen afholdes d. 8. september. RFC har meddelt Rødovre 
Kommune at vi gerne vil afholde kagekonkurrence igen i år, forudsat at vi får 
en mere central placering og at vinderen vil blive udråbt fra en af de store 
scener.  
 
10.4. Frivillige til store cykeldag d. 10.6 
 



 
 
Pandekageholdet: Jens, Bent, Yvette. 
 
Frivillige: Kirsten, Esther (kl. 11.00) 
 
Morgenmad serveres kl. 08.30  
 
10.5. Dato for generalforsamling 2019   
 
Torsdag d. 11. april 2019 
 
Lars booker kostalden i Rødovregård. Alternativt Loen.  
 
10.6. Booking af Rødovregård til Frivillig Fredag 2019? 
 
Fredag d. 27. september 2019.  
 
Lars forsøger allerede nu at booke Rødovregård.  
 
10.7. Transport ifm. studietur d. 7. juni 2018 
 
Deltagere på turen: Ulla, Anni, Jens, Janne (delvist), Johnny, Lars,  
 
Afbud: Yvette 
 
Deltager ej endeligt afklaret: Kirsten, Esther 
 
Vi skal spørge Bent, Fouzia 
 
Biler: Jens, Lars,  
 

    11.   Eventuelt.  
 
                 11.1. Kontakt til nye byggerier i Rødovre 
 

Relevante byggerier er irmabyen. Vi skal være opmærksomme på de mange 
nye beboere. Evt. lave en separat folder til disse nye borgere med direkte 
invitation til Frivillig Fredag 2018. Bestyrelsen opfordrer arbejdsgruppen til at 
arbejde videre med dette forslag. Udgifter ifm. dette kan tages fra budget 
omkring annoncering.  
 
Mandagscafeen har indkøbt krus til RFC ifm. RFC´s 11 års fødselsdag d. 
24.5.  

 
Næste møde Tirsdag d. 21. august, kl. 17.00 


