Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 29.januar, kl. 17.00
Deltagere:

Kirsten Torp, Fouzia Awala, Ulla Spangtoft, Janne E.
Andersen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Jens
Daugaard, Bent Jensen, Johnny Hundt.

Afbud:
Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen
2. Valg af ordstyrer.
Bent blev valgt
3. Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 9.4 Pandekagedag tilføjes
Dagsorden godkendt
4. Godkendelse af referat fra møde d. 27.11.2018 og d. 22.1.2019
Referat d. 27.11.2018:
Referat godkendt
Referat d. 22.1.2019
FU skal udarbejde et ændringsforslag til vedtægter ifm. brug af vore lokaler
ved næste bestyrelsesmøde d. 26.3.2019.
Referat godkendt

5. Til opfølgning.
Punkterne blev gennemgået
6. Forretningsudvalgets seneste referat.
Referatet taget til efterretning
7. Nyt fra kassereren.
7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Regnskabet blev gennemgået.
Regnskabet godkendt og afleveres til revisor
8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formand:
Intet udover dagsorden
Koordinator:
FRI har bedt om optagelse som medlem af RFC.
Dette godkendes
DUI Islev på DSV hjemmesiden skal rettes
Vi afventer ansøgning om medlemskab fra Kirkens Korshær
Bestyrelse:
Intet udover dagsorden

8.1. Revideret årshjul.
Tilføjelse.
Forårskonference d. 4.5.2019.
Rødovredagen d. 7.9.2019
Lars kontakter Britt Jensen med følgende forslag til et
samarbejdsmøde: 21.5.2019
8.2. Info om kommende foreningsportal
Rødovre Kommune (RK) har besluttet sig for leverandør til
foreningsportalen. Portalen forventes at være oppe at køre i
slutningen af 2019.
Ifm. booking af lokaler direkte via portalen oplyser RK at vi kan
lægge de barrierer ind som vi ønsker. Man vil kunne booke lokaler
via internettet men bookingen skal derefter endegyldigt godkendes
af RFC. RFC har endnu ikke givet tilsagn om vi ønsker direkte
booking via portalen.
Dette godkender bestyrelsen. Afgørelsen skal tilsendes RK
RK har fået oversendt data fra Den Sociale Vejviser.
8.3. Strategi og målsætning 2019-2020. Næste skridt
Formand og koordinator sammensætter, på baggrund af første
strategi og målsætningsmøde, et forslag for en samlet målsætning
og strategi til næste bestyrelsesmøde i marts.
Derefter skal der udarbejdes en handleplan. .

8.4. Status på projekt selvhjælp og samskabelse
Der er udarbejdet et udkast til en jobannonce. FU vil samles
snarest og færdiggøre.
8.5. Løn i 2019 - regulering i forhold til lønudvikling på HKområdet.
Kasseren arbejder videre med det og finder de procentsatser som
gælder.
9. Arrangementer.
Kommende arrangementer:
9.1. Kompetenceudviklingsmøde, d. 26.2
Mødet vil handle om bestyrelsens kompetencer og udvikling af
disse. Derudover også om hvordan bestyrelsen arbejder. Vi vil gå
ud fra de værktøjer som Center for socialt arbejde har udviklet.
Bestyrelsen vil få tilsendt materiale som skal bruges til
forberedelse forud for mødet.
9.2. Generalforsamling d. 24.4
- Valg og kandidater.
Følgende medlemmer er på valg:
Bestyrelsesformand 2 år:
Bent Jensen

Bestyrelsesmedlemmer 2 år:
(Der skal vælges max. 3 medlemmer)
Kirsten Torp (modtager genvalg)
Fouzia Awala (modtager genvalg)
Ulla Spangtoft
Henning Foss
Trine Kjær
Bestyrelsesmedlemmer 1 år:
(Der skal vælges max. 1medlem)
Suppleant 1 år:
(Der skal vælges max. 1 medlem)
Revisor 2 år
Allan Sejersen JS Revision
- Dirigent:
Thomas Framholt har sagt ja til rollen som dirigent
- Andet.
FU udarbejder et dagsordensforslag som udsendes til
bestyrelsen til godkendelse.
9.3. FriSe årsmøde d. 8.-9. marts i Vejle
Lars sendes derover.
9.4. Pandekagedag

Vi afholder pandekagedag mandag d. 11. marts kl. 14-17.
Frivillige: Jens og Hanne, Bent og Lone, Kirsten, Ulla, Yvette og
Jan, Fouzia, Esther. ,
10. Eventuelt.
Mandagscafeen/fredagscafeen spiser porresuppe og pandekager. Fredag d.
15.2. Pris 40 kr. pr. kuvert.
Næste møde tirsdag d. 26. marts

