Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 27. august, kl. 17.00
Deltagere:

Fouzia Awala, Kirsten Torp, Ulla Spangtoft, Villy
Kofod, Trine Kjær, Esther Haugaard, Janne E.
Andersen, Jens Dalsgaard, Bent Jensen

Afbud:

Henning Foss

Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen
2. Valg af ordstyrer.
Ulla Spangtoft
3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
4. Godkendelse af referater
4.1 Bestyrelsesmøde d. 21.5
Referat godkendt
4.2. Samarbejdsmøde d. 13.6
Referat godkendt.

4.3. Opfølgning af samarbejdsmøde med RK d. 13.6
Punkterne blev gennemgået
5. Til opfølgning.
Punkterne blev gennemgået

6. Forretningsudvalgets seneste referater.
Referaterne blev taget til efterretning
7. Nyt fra kassereren.
7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Vi har modtaget de sidste resterende midler for 2. kvartal fra
Rødovre Kommune.
Vi har endnu ikke modtaget midler fra Socialministeriet.
Men vi forventer at tingene nu er i orden og at pengene snart
kommer.
7.2. Revideret Budget.
Budgettet er revideret på baggrund af indgåelse af overenskomst
med HK, og ansættelse af projektkoordinator.
Relevante punkter blev drøftet.
8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formand:
Intet udover dagsordenen
Koordinator:

Mandags/fredagscafeen anmoder om tilskud til kørsel ifm. en udflugt d.
11.10.2019. Givetvis i størrelsesordenen 8.500 – 9.000 kr.
Bestyrelsen godkender dette.
Vi oplever massive problemer med vores mail-systemer og håber meget snart
at problemerne bliver løst.
Villy vil gerne assistere.
Også andre foreninger oplever problemer med deres mail systemer efter
opdatering.
Koordinator vil være sygemeldt grundet øjenoperationer hhv. d. 29.-30/8 og
d. 5.-6/9
Bestyrelse:
Intet
8.1. Status på projekt selvhjælp og samskabelse.
STATUS;
Der er taget kontakt til seks organisationer på veteranområdet
(individuelle veteraner bosat i Rødovre, private, offentlige og
frivillige) og afholdt fysiske/tlf møder med dem. ( SSOP, Danmarks
veteraner, Veterancenteret, Veteran Støtten, Høje Taastrup
kommune Veteran cafe, People likeus)
Der er identificeret indtil videre 17 relevante fonde, søgt knap
100.000 kr fra to (Jascha og Jubilæumsfonden) og fået det første
tilskud på 2500 kr. fra Danmarks Veteraner.
Der er afholdt møde med FRISE ang. udvikling af
selvhjælpsgrupper, og fastlagt igangsætter møde.

Derudover planlægges der nu møder med repræsentanter fra
Socialforvaltningen og Sundhedscenteret for at afklare andre
muligheder for et samskabelsesprojekt. Har Janne modtaget den
mail jeg har sendt med forslag til mødedatoer?
Anne Kamille har sendt datoer. Lars Kontakter Anne Kamille
telefonisk.
Janne forsøger at få RFC formand inviteret med til Flagdag for
veteraner i Rødovre d. 5.9.
Kurser:
Der er kursus i samskabelse hvor 80 procent kan dækkes af den
kommunale kompetencefond. 20 procent af arbejdsgiver. Skal
søges inden 9. september.
Der er gratis kursus for organisationer og frivillige der gerne vil
arbejde indenfor veteran området, det skal søges hurtigst muligt.
Kirstine har ydermere støttet op omkring frivillig fredag, med
hensyn til udvikling af ideer, og kontakt til organisationer.
Bestyrelsen støtter op om kursus vedr. samskabelse
8.2. Status på ansattes nye kontrakter
Kirstines og Lars kontrakter er på plads. Vi arbejder videre med
Mettes kontrakt.
8.3. Studietur
Det blev drøftet på seneste FU møde hvor alle indkomne forslag
blev gennemgået. Oplægget fra FU er at vi vil forsøge at få et
besøg på Vanløse frivilligcenter og derefter gå ud og spise
sammen.
Henning bedes samle alle indkomne forslag og sende det som et
notat til bestyrelsen. Evt. skal notatet også nævne en mulig dato
for afholdelse af arrangementet.

8.4. Alarm og forsikringer. Orientering fra kommunens
Repræsentant
Alarmer:
Lars skal kontakte leder af vagtværnet Kim Bundgaard telefonisk.
36377020
Forsikringer:
Medarbejderstaben er blevet udvidet og policen er rettet til i
overensstemmelse dermed.
8.5. Indkøb af merchandice, computerudstyr
Vi har modtaget tilbud på tøj og kuglepenne.
Pris på tøj: 12.706 kr.
Pris på kuglepenne: 7.558 kr.
Bestyrelsen godkender dette.
8.6. Invitation til Workshop. Se bilag 8, 9
Bestyrelsens medlemmer skal enkeltvis tilmelde sig workshoppen
hvis de ønsker at deltage.
8.7. Ansøgning om medlemskab af RFC.
Foreningen Trivsel og Rødovre Folkekøkken søger
medlemskab.
Bestyrelsen godkender optagelse af begge foreninger.
9. Arrangementer.
Kommende arrangementer:
9.1. Rødovre dagen 7.9.2019

Frivillig fredag udvalget vil gerne hvis vi benytter Rødovredagen
som en mulighed for at invitere borgerne til Frivillig Fredag. Vi
udarbejder et par plakater (Evt. plakat med reklame for vores
Facebook side) og laver nogle flyers. Derudover vil vi have 2 lister
på vores stand.
1. En liste til foreninger, som gerne vil høre mere om Rødovre
Frivilligcenter
2. En liste til nye frivillige, som gerne vil høre mere om enkelte
foreninger eller muligheder generelt.
Vores nye frivillige, Michael gør et stort stykke arbejde med at gøre
os synlige ifm. arrangementer. RFC´s deltagelse på Rødovredagen
er itv. nået ud til 1300 personer.
Frivillige på rødovredagen: Trine, Kirsten, jens, Bent, Ulla, Esther.
Ulla fra kl. 13-15, Esther fra kl. 13-15
Der vil blive udarbejdet en vagtplan.
9.2. Frivillig fredag d. 27.9.2019
Hver fredag udsendes en ny podcast via vores Facebook side som
handler om frivilligt arbejde og sætter fokus på frivillig fredag.
Der vil komme en artikel i næste nummer af ”Sammen om
Rødovre”.
Rødovre LokalNyt kommer ned og interviewer os d. 9.9.
Der vil være en annonce på lysskærme vedr. Frivillig Fredag fra d.
14. – 27.9
Der vil være et formøde vedr. FF i morgen d. 28.8 hvor alle
tilmeldte foreninger er blevet inviteret. Pt. har 7 foreninger meldt
sin ankomst.
Vi har pt. 13 foreninger tilmeldt men har kontakt til en stribe
foreninger så vi forventer at dette antal øges.

10. Eventuelt.
Intet
Næste møde d. 24.9., kl. 17.00

