Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 26. marts, kl. 17.00
Deltagere:

Afbud:
Referent:

Kirsten Torp, Ulla Spangtoft, Yvette Larsen, Esther
Haugaard, Jens Dalsgaard, Bent Jensen, Janne E.
Andersen, Johnny Hundt, Fouzia Awala
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. 29.1.2019 og d. 26.2.2019
d. 29.1.2019:
Referat godkendt
d. 26.2.2019:
referat godkendt
5. Til opfølgning.
Punkterne blev gennemgået
6. Forretningsudvalgets seneste referater.
Referaterne taget til efterretning.
7. Nyt fra kassereren.
7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.

Regnskaberne taget til efterretning.
7.2. Årsregnskab.
Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning.
7.3. Budgetforslag.
Budgetforslag godkendt.
7.4. Kortfilm. Information om den nye ferielov.
Punktet blev udskudt til næste møde.
8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formand:
Intet udover dagsordenen
Koordinator:
Britt Jensen har bekræftet aftalen om samarbejdsmøde d. 21.5. Dog først kl.
17.30
Britt Jensen har bekræftet hendes deltagelse på Generalforsamlingen
Dyreværnets mobile klinik kommer på besøg i RFC mandag d. 1.4.2019, kl.
10.00 – 12.00. Her kan man få tilset sit kæledyr og man betaler blot det som
man kan.
Fællesskabet ”Sammen med borgeren” som vi også er en del af afholder
Islev marked, altså loppemarked lørdag d. 11.5, kl. 10-15. Markedet afholdes
på parkeringspladsen foran Broparken. Fællesskabet står for de boder som
tilbyder mad og drikke. Man kan booke en bod for 100 kr. Jeg har lovet at vi
står for at sælge pandekager og håber at jeg kan få mindst 2-3 frivillige som
har lyst til at hjælpe med det. Der er også mulighed for at donere ting til
”Sammen med borgerens” stand. Alt overskud fra dagen går til
arrangementer i Islev området som f.eks. juletræstænding som vi havde
sidste jul. Arrangement skal sættes på årshjulet

Bestyrelse:
Intet udover dagsordenen
8.1. Godkendelse af FRIG-ansøgning.
Der skal ikke stå at vi er en selvejende institution men en frivillig
forening.
Ansøgningsfristen er rykket til d. 10.4.2019
Ansøgning godkendt
8.2. Godkendelse af § 18 ansøgning.
Der bliver ikke afsendt en ansøgning denne gang grundet senere
opstart af projektet.
8.3. Godkendelse af Strategi og målsætning 2019-2020.
Strategi og målsætning godkendes som fremlagt.
8.4. Status på projekt selvhjælp og samskabelse.
Der er kommet i alt 130 ansøgninger til stillingen.
Nedsættelse af ansættelsesudvalg:
Kirsten Torp, Bent Jensen, Lars Thorndal, Janne E. Andersen.
Jens deltager i udvælgelsen af kandidater.
8.5. Løn og ansættelsesforhold for koordinator.
På baggrund af fornyet henvendelse fra HK og et konkret forslag
fra frivilligkoordinatoren har bestyrelsen besluttet at nedsætte et
forhandlingsudvalg bestående af Jens Dalsgaard, Bent Jensen,
Janne E. Andersen og Johnny Hundt.

Udvalget kontakter snarest HK med henblik på et møde.
8.6. Ansøgning fra mandags-fredagscafeen.
Ansøgningen godkendes
8.7. Ansøgning om medlemskab af RFC.
Kirkens Korshærs genbrug har ansøgt om medlemsskab
Ansøgningen godkendes
9. Arrangementer.
Kommende arrangementer:
9.1. Generalforsamling d. 24.4
- Vedtægtsændringer.
Forslaget vedtages og forelægges til generalforsamlingen.
- Andet
Vedr. dagsorden
Såfremt Bent vælges til formand skal der vælges en ekstra plads i
bestyrelsen for en et-årig periode.
Formanden udsender årsberetningen til bestyrelsen snarest muligt.
Kirsten Torp og Ulla Spangtoft sidder ved døren.
Lars bestiller kage og kaffe i kantinen. Vi bestiller til 50 personer.
Vi mødes kl. 17.30.
Froslag til referent: Janne E. Andersen.
10. Eventuelt.
Skal vi forhåndsbooke Rødovregård til Frivillig fredag d. 27.
september?

Dette blev godkendt.
Mandags-/fredagscafeen afholder sommerafslutning . lørdag d.
29.6, kl. 13.30. Der serveres helstegt pattegris ude foran RFC. Pris
200 kr.
Broparken skal adviseres. Koordinator skal kontakte politiet vedr.
regler for udskænkning af alkohol.
Næste møde tirsdag d. 21.5.2019, kl. 17.30 (Samarbejdsmøde
med RK)

