Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 27. november, kl. 17.00
Tilstede: Johnny Hundt, Bent Jensen, Jens Dalsgaard, Ulla Spangtoft,
Yvette Larsen, Esther Haugaard, Janne E. Andersen,
Kirsten Torp
Afbud:

Fouzia Awala

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. 25.9.2018
Referat godkendt
5. Godkendelse af referat fra samarbejdsmøde d. 8.11.2018
Referat godkendt
6. Til opfølgning.
Punkterne blev gennemgået.
7. Forretningsudvalgets seneste referat.
Referat taget til efterretning.

8. Nyt fra kassereren.
8.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Regnskab september og oktober fremlagt.
Den sdste bevillings portion fra RK er modtaget
FRIG midler pr. november er modtaget fra Socialstyrelsen
Budgettet holder således at vi kan have de 150.000 kr. til
samskabelsesprojekt.
Regnskabet taget til efterretning.
9. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formanden:
Formanden bekendtgjorde at han ikke genopstiller som formand
ved generalforsamling 2019 og ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Formanden vil gerne være med i målsætning/ strategi og
kompetenceudvikling men vil indtage en lidt mere tilbagetrukket
rolle. Formanden vil gerne fremadrettet være frivillig i RFC.
Der skal være en drøftelse af mulige formandskandidater på næste
bestyrelsesmøde.
Henning Foss har meddelt at han ønsker at opstille til bestyrelsen
ved generalforsamling 2019.
Koordinator:
Hjerteforeningen afholder landsindsamling søndag d. 28. april
2019. Hvis man samler et hold på 15 indsamlere får man en
hjertestarter opsat hvor man ønsker det. Skal RFC forsøge at
samle et hold frivillige indsamlere? De behøver ikke at samle ind i
samme by, de skal blot være tilmeldt samme gruppe.

Lars vil forsøge at samle et hold på 15 personer.
Bestyrelsen:
Intet udover dagsordenen.
9.1. Evaluering af mødestruktur.
I 2018 har vi,i en forsøgsordning, afholdt 6 bestyrelsesmøder plus
en studietur.
Mødestruktur og særligt antallet af møder blev debatteret.
Det blev vedtaget af den nuværende mødestruktur fortsætter.
9.2. Ny samarbejdsaftale mellem RFC og RK.
Udkastet til samarbejdsaftalen blev godkendt. Formand og
kasserer skal underskrive hvorefter det vil blive sendt til
Kommunen til underskrift.
9.3. Årshjul. Se bilag 6
- Dato for bestyrelsesmøder
Nogle datoer blev ændret i udkastet. Ny årsplan
udsendes
- Dato for generalforsamling/ herunder dirigent
d. 24.4.2019, kl. 16.00 – 22.00. Store festsal, Broparken.
Forslag til dirigent: Thomas Framholt.
Lars kontakter Thomas Framholt.
Rødovregård er bestilt til d. 11.4. Den skal aflyses

- Dato for strategi og målsætningsmøde,
Forslag d. 22.1.2019. Dette blev vedtaget
- Dato for kompetenceudviklingsmøde,
forslag d. 26.2.2019. Dette blev vedtaget

9.4 Forslag til RK´s frivillighedspolitik ifm. med nye
indsatsområder
Ensomhed
Herunder
Udsatte borgere
Ensomme ældre
- Samarbejde med skoler
- Rickshaw cykler
Disse forslag skal tilsendes RK
I oktober 2019 skal der udsendes en opfordring til
medlemsforeninger om at indsende gode ideer til Rødovre
Kommunes Socialforvaltning ifm. indsatsområder for 2020.

9.5. Godkendelse af nye cafe-tilbud i RFC.
Det blev besluttet at Cafe Lopperne og Cafe Hyggestedet
fremadrettet vil være RFC projekter.
9.6. Juleudsmykningsudvalg.
Yvette, Jan Larsen samt Hanne Dalsgaard står for juleudsmykning.
9.7. HK-tiltrædelsesoverenskomst. Status

Bestyrelsen blev orienteret af udvalget.
10. Arrangementer.
Kommende arrangementer:
Årets ildsjæl. Ørbygård d. 6.12, kl. 18.00. Ingen tilmelding
Mandags-/fredagscafeen afholder nytårskur d. 28.12.2019, kl. 14.
10.1. Åbent hus d. 7.12.2018
Frivillige: Yvette, Jan (kommer senere), Bent og Lone, Jens,
Johnny (kommer senere), Ulla, Esther, Vi mødes kl. 13
Lars køber ind. Og byder velkommen.
10.2. Julefrokost d. 14.12.2018
Udvalget har styr på det.
Julegaver er indkøbt.
11. Eventuelt.
Ifm. den nye ferielov vil kasseren vise en kortfilm for bestyrelsen
med information. Dette punkt vedr. konsekvenser skal føres på
dagsordenen for d. 26.3.2019.
Kirsten Torp ønskede at se RFC´s bilag ifm. regnskab. Alle bilag
som ikke indeholder personlige data er tilgængelige for
bestyrelsesmedlemmer.

Næste møde tirsdag d. 29.1.2019, kl. 17.00

