
 
 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 21.8.2018, kl. 17.00  

Deltagere: Johnny Hundt, Kirsten Torp, Ulla Spangtoft, Fouzia Awala, Yvette Larsen, 
Annie Hørringsen, Janne, E. Andersen, Jens Dalsgaard, Bent Jensen, Esther Hougaard. 

Afbud: 

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 møde d. 22.5.2018 
 
Referat godkendt 
 

5. Til opfølgning.  
 
Punkterne blev gennemgået. 
 
Nyt punkt. Udvalg vedr. målsætning og strategi 2019-2020 og kompetenceudvikling 
af bestyrelsen..  

 
6. Forretningsudvalgets seneste referater.  

 
Vedr. teleslynge. Kontakt Maria Bleibach fra sundhedscenteret vedr. Hvilke krav og 
kontakt til firma som installerer med henblik på indhentning af tilbud.  
 
Taget til efterretning 

  
7.   Nyt fra kassereren.  

  
7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.  
 
Vi har fået midler fra grundfinanciering. I alt 7 portioner ud af 12. 3. kvartal fra 
Rødovre Kommune er også modtaget. Borde til pejsestuen er betalt.  
 



 
Vedr. Kontonr. 7. Pengene er brugt på pandekagedag.  
 
Udgifter til hjemmeside er konteret under administration/kontor.  
 
Regnskaberne godkendt 
 

8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.  

 
Formand:  
 
Vi kan bruge vores købmandsdisk til én lille bog-byttebiks. Vi kunne evt. kontakte 
biblioteket om de har kasserede bøger som vi kan bruge hernede.  
 
Koordinator: 
 
Intet udover dagsordenen 
 
Bestyrelse: 
 
Det besluttes at foreninger vederlagsfrit kan printe op til 25 kopier vederlagsfrit på 
kontoret, uanset om det er sort/hvid eller farvekopier. Dog kun print som har direkte 
tilknytning til foreningsarbejde.  
 

8.1. Orientering vedr. plan for Selvhjælp 
 
Forretningsudvalget får opbakning til at gå videre med projektet.  
 
8.2. Orientering om forhandling med HK. 
 
Bestyrelsen har fået en opfølgende orientering og kontakten med HK 
fortsætter.  
 
8.3. Henvendelse fra Teknisk forvaltning.  
 
Hvis forvaltningen har et konkret projekt vil vi gerne se på hvorledes vi kan 
være med til at yde bistand til ressourcesvage borgere. Vi kan evt. bidrage 
med knowhow ifm. opstart af et projekt. Måske involvere hjemmeplejens 
gruppe 17, udsatterådet, . Vi kan stille faciliteter til rådighed for møder og vi 
kan pege på evt. relevante foreninger som mulige samarbejdspartnere. RFC 
disponerer ikke over frivillige som kan direkte allokeres til den type opgaver.  
 
8.4. Ansøgning fra mandagscafeen.  
 
Bestyrelsen imødekommer ansøgningen og bevilger 8.500 kr. til transport.  
        

      9.   Arrangementer.  



 
Kommende arrangementer:  

9.1. Orientering fra Frivillig Fredag udvalget.  
 
Status blev gennemgået.  
 
Frivillige fra RFC. Johnny Hundt, Kirsten Torp, Ulla spangtoft, Fouzia Awala, 
Yvette og Jan larsen, og birgit nielsen ( Kisser), Anni Hørringsen, Bent 
Jensen, Esther Hougaard.  

Vi skal have en større annonce i RLN så skriften på plakaten kan læses.  

9.2 Rødovredagen 

 
Indskrivning fra kl. 11. Vi får en stand centralt placeret. Kagekonkurrence. 
Indlevering mellem 13.05 og 14.30. Kåring fra debatteltet.  
 
Frivillige: Yvette og Jan Larsen, fouuzia Awala, Kisser, Jens Dalsgård, Johnny 
Hundt, Ulla Spangtoft, Esther Hougaard 
 
9.3. Status på kurser i efteråret 
 
Generalforsamlingskursus d. 25.8. Aflyst grundet for få tilmeldinger. 
 
Regnskabskursus d. 1.9. 5 tilmeldte. Det gennemføres 
 
Facebook kursus d. 15.9 og 27.10. 6 tilmeldte. Det gennemføres 
 

    11.   Eventuelt.  
 
 Der skal indkøbes noget salt og peber til køkkenet.  
 
 

Næste møde Tirsdag d. 25. september, kl. 17.00 
 
 


