Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 25.9.2018, kl. 17.00
Deltagere: Johnny Hundt, Kirsten Torp, Ulla Spangtoft, Yvette Larsen, Janne, E.
Andersen, Jens Dalsgaard, Bent Jensen, Esther Hougaard.
Afbud:

Fouzia Awala, Annie Hørringsen,

Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen
2. Valg af ordstyrer.
Bent blev valgt
3. Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 8.1 blev behandlet som første punkt på dagsordenen.
Anni har bedt om orlov i 3 måneder grundet personlige omstændigheder. Vi sender
hende en buket.
Dagsorden godkendt
4. Godkendelse af referat fra møde d. 21.8.2018
Referat godkendt
5. Til opfølgning.
Punkterne blev behandlet.
6. Forretningsudvalgets seneste referat.
5.6. Servicekontrakt opvaskemaskine
Regningen skal fremover sendes til Rødovre Kommune, att.: Janne E.Andersen.
Referat taget til efterretning
7. Nyt fra kassereren.

7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Der har været en fejl i regnearket. Så udgifter til revisor var faldet ud. Det
havde ingen betydning for sammentælling.
Derudover var der en tastefejl i juli måneds regnskab under indtægter.
8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formanden:
Intet udover dagsordenen.
Koordinator:
Alle foreninger har modtaget en indbydelse til et netværksmøde d. 3.10.2018, kl.
13 omkring projektet ”Danmark spiser sammen”, som afholdes i uge 45. Ved
mødet vil Julie Rosenkilde deltage med information om muligheder for støtte til
projektet.
Bestyrelse:
Sponsorater:: Yvette har fået sponseret Gløgg og gran til julearrangementet
8.1. Orlov Anni Hørringsen.
Punktet blev behandlet først på mødet.
8.2. Samskabelsesprojekt med Kommunen.
Konklusion: Der hensættes 150-000 kr. til projektet fra 2018 ktil 2019. Der ansøges
om 30.000 kr. fra § 18 midler. Lars laver et udkast til en ansøgning og så mødes
Janne og Lars snarest og inden ansøgningsfrist d. 1.10. Det aftales at Janne og Lars
mødes tirsdag eller onsdag eftermiddag. Janne kontakter Kim Møller og beder om
udsættelse for deadline.
8.3. Rødovre Kommunes frivillighedspolitik.
Rødovre Frivilligcenter fylder umiddelbart meget i frivilligpolitikken. Måske også mere
end det burde. Vi skal kigge på omtalen af Den Sociale Vejviser.
Forretningsudvalget ser på det fremlagte. FU fremsender dette til bestyrelsen for
kommentarer og fremsender det derefter til Liv Martinsen i Social og
sundhedsforvaltningen.

8.4.

HK-tiltrædelsesoverenskomst. Status

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet og giver forhandlingsudvalget mandat til at
kontakte HK med henblik på et møde.

8.5. Status på vore målsætninger. Målsætning nr. 4..
Denne målsætning er i fremdrift. Se pkt. 8.2

8.6. Målsætning og kompetenceudvikling.
Forretningsudvalget får til opgave at lave et oplæg til en ny
målsætning/strategi med færre spor og et forslag til hvorledes vi skal arbejde
med kompetenceudvikling primo 2019. Til forelæggelse ved bestyrelsesmøde
d. 27.11.2018.
8.7. Kursus ifm. ferielovgivning
Bestyrelsen godkender dette kursus til kasseren.
9. Arrangementer.
Afholdte arrangementer:
9.1. Evaluering af Rødovredagen
Det var et virkeligt godt arrangement.
Det er afgørende at de frivillige som har sagt ja til vagtplanen også kommer.
Det var en god ide med lidt sødt til boden
Vi ønsker ikke at stå for kagekonkurrencen næste år.
9.2. Regnskabskursus.
Der var fire fremmødte til kurset. Det gik godt og det gav god mening med en
effektiv videndeling.
Der blev talt om at sætte endnu et kursus op hvor man kan arbejde sig lidt
dybere ind i regnskab. Jens vil kontakte en eller flere af deltagerne for at få
deres kommentarer vedr. kurset. Dette kan bruges ifm. med PR for et
kommende kursus.
Kommende arrangementer:

9.3. Frivillig Fredag. Orientering
Vi mener vi har styr på det. Der bliver ikke lavet en vagtplan men alle hjælper
alle.
Der er lavet et opslag på Facebook.
9.4.

Status på kurser i efteråret
Vi rykker Facebook kurset til foråret 2019.

9.5.

Datoer for julearrangementer
Åbent hus arrangement d. 7.12, kl. 14-17.
Julefrokost d. 14.12, kl. 18. Julefrokostudvalg: Kirsten og Ulla. Vi
booker pejsestuen.
Årets ildsjæl bliver kåret d. 6.12

10. Eventuelt.
Intet
Næste møde Tirsdag d. 27. november, kl. 17.00

