
 
 
Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 21. maj, kl. 17.00 
 
Tilstede: Bent Jensen, Jens Dalsgaard, Henning Foss, Janne E. Andersen,  
 Ulla Spangtoft, Kirsten Torp, Trine Kjær 
Afbud:  Esther Haugaard, Fouzia Awala, Villy Kofod kom senere.  

Referent:  Lars Thorndal 

1. Velkomst ved formanden. 
 
Formanden bød velkommen.  
De nye bestyrelsesmedlemmer blev budt velkommen. 
 
2. Valg af ordstyrer.  
 
Ulla blev valgt.  
 
3. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsorden godkendt 
 
4. Godkendelse af referat fra møde d. 26.3 og d. 24.4 
 
Referaterne godkendt 
 
5. Til opfølgning. 
 
Alle punkter var på som selvstændigt punkt på dagsordenen.  
 
6. Forretningsudvalgets seneste referater.  
 
Afstemningsprocedurer ifm. generalforsamlingen skal fremadrettet afklares efter 
udsendelse af dagsordenudkast til bestyrelsen.  
 
Referaterne taget til efterretning. 
 
7. Nyt fra kassereren.  
 

7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.  

Budgettal er nu ført på efter generalforsamling. Der vil komme en tilretning 
ifm. koordinators løn og pension når overenskomst med HK er underskrevet.  



 
 

Der vil yderligere komme en tilretning ifm. ny projektmedarbejders lønudgift da 
ansættelse først vil ske pr. 1.8.2019 

  

 Regnskabet blev taget til efterretning.  

 

8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.  

 

Formand: 

Intet udover dagsordenen 

Koordinator: 

Yvette og Jan Larsen har guldbryllup d. 12.7.2019. Koordinator sørger for en passende 
hilsen.  

Bestyrelse:  

Intet udover dagsordenen 

 

8.1. Samarbejdsmøde med Rødovre Kommune 

Britt Jensen kunne alligevel ikke deltage ved dagens møde.  
 
Vi inviterer Britt til d. 13.6, kl. 17-19  
 

8.2. Status på projekt selvhjælp og samskabelse.  

 

Der er lavet en ansættelsesaftale med en kandidat. Kandidaten begynder i 
jobbet d. 1.8.2019. Det forventes at der underskrives en ansættelseskontrakt 
snarest efter at overenskomst mellem RFC og HK er faldet endelig på plads. 

 

8.3. Status på overenskomstforhandlinger med HK 

 

Vi er meget tæt på en aftale, og det forventes at det falder på plads meget 
snart.  

 



 
 

8.4. Studietur i juni 

 

FU skal komme med et forslag umiddelbart efter næste FU-møde. 
Bestyrelsens medlemmer må meget gerne komme med forslag til Henning 
Foss inden næste FU-møde d. 11.6.  

 

8.5. Indkøb af merchandice, computerudstyr, bord og telefon.  

FU får til opgave at indkøbet IT-udstyr og inventar 

 

Vedr. nye sweatshirt og poloshirt skal der laves en liste hvor man kan skrive 
ønsket størrelse på. Kontorpersonalet skal vælge mellem de to grønne 
nuancer.  

 

8.6. Ansøgning om medlemskab af RFC.  

 

Kurdiske familiers forening har ansøgt om medlemskab i RFC.  

Dette blev vedtaget 

 

9.   Arrangementer.  

Afholdte arrangementer:  

9.1. Generalforsamling 

Der var 14 stemmeberettigede og det gik fint.  
 
Referat af generalforsamling skal udsendes til bestyrelsen.  
 
9.2. Islev Marked 

Det var en rigtig god dag. Koordinator forventer at det kommer igen næste år.  

 

Kommende arrangementer:  

 

9.3. Rødovre dagen 7.9.2019 

 



 
 

RFC har tilmeldt sig dagen. Der bliver ikke afholdt  

kagekonkurrence med vores deltagelse i år.  

Vi kunne overveje en mulighed for at foreninger og frivillige kan finde 
hinanden.  

Frivillige på dagen: Trine, Kirsten, jens, Janne, Bent, Ulla,  

Der vil blive udarbejdet en vagtplan.  

 

9.4. Frivillig fredag d. 27.9.2019 

 

Der skal nedsættes et udvalg. FU foreslår Henning Foss, Trine  

Kjær, Michael Weltz og Lars Thorndal 

Dette blev vedtaget.  

Velkomsttaler skal inviteres snarest.  

Koordinator samler udvalget 

 

9.5. Store cykeldag d. 16.6.2019 

 

Vi serverer pandekager, kaffe/the, saft og småkager. 

Frivillige på dagen: Trine, Jens, Kirsten, Bent, Husk at spørge Esther, Yvette 
og Jan m.fl.  

 

10.   Eventuelt.  

 

Portrætfotografering mhp. publicering på frivilligcenterets hjemmeside.  

 

 

Næste møde tirsdag d. 27. august 
 

 

 



 
 

 


