Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. januar 2020, kl. 17.00
Deltagere:

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

Afbud:

Trine Kjær

Referent:

Lars Thorndal

1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen og takkede for opmærksomheden ifm.
hans fødselsdag

2. Valg af ordstyrer.
Ulla blev valgt og takkede for opmærksomheden ifm. hendes
fødselsdag.

3. Godkendelse af dagsorden.
Følgende punkter blev tilføjet:
8.7. Optagelse af nyt medlem
9.6. Generalforsamling

Dagsorden godkendt

4. Godkendelse af referat d. 26.11.2019
Referat godkendt

5. Til opfølgning. Se bilag 1
Punkterne blev gennemgået
6. Forretningsudvalgets seneste referat.
Referat taget til efterretning
7. Nyt fra kassereren.
7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Regnskaberne blev godkendt
7.2. Budgetudkast 2020.
Budgetudkast er godkendt til fremlæggelse til Generalforsamling

8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formand:
Intet udover dagsorden
Koordinator:
FriSe generalforsamling 6. – 7. marts. Koordinator og formand deltager.
Program udsendes d. 7. februar
Der er blevet afholdt et dialogmøde vedr. Rødovre Kommunes helhedsplan
ifm. psykisk sårbare. 20 deltagere
Bestyrelse:
Intet udover dagsorden

8.1. Kontraktforlængelse af Kirstine Rønnov Due
Det indstilles til bestyrelsen at forlænge Kirstines ansættelse frem
til slut december 2020 på samme vilkår som tidligere kontrakt
Dette blev besluttet
Koordinator udfærdiger kontraktudkast og fremsender til formand
og kasserer.
Til orientering:
Kirstine er blevet tilbudt yderligere 7 ugentlige timers ansættelse i
RK frem til august 2020.

8.2. Status på projekt selvhjælp og samskabelse.
KVM første gruppe er godt igang og der er venteliste, næste hold
starter op i medio marts. Vi evaluerer forløbet før og efter. Ny
medieplan for KVM er i gang. forrige medieplan gik efter planen
med omtale i Sammen om Rødovre, Rødovre lokal nyt to gange,
på viftemøde, samt hjemmeside, facebook og lokale plakat opslag.
Veterangruppen vokser stille og roligt og har vigtige samtaler.
Behovet er der. Vi starter offentlig op i marts om alt går vel. Har
haft besøg af foreningen kvindelige veteraner og Støt soldater og
pårørende.
Fondsansøgninger:
Vi har fået positivt tilsagn fra Dorthefonden, veteranstøtten,
lokalafdelingspuljen og paragraf 18. Vi afventer Jubilæumsfonden
og viet jacobsen fonden og har fået afslag fra FLSmith og Spar
Nord Fonden. Derudover har vi haft et konstruktivt møde med
Liljenborgfonden. ,
Samarbejde:
Sundhedscenteret omkring Kom Videre Mand og mulige
stressgrupper

Sammen om Familien – Pilotprojekt under planlægning om
inklusion af udsatte familier.
Det undersøges om vi kan starte selvhjælpsgrupper op for
misbrugere og deres pårørende med støtte fra Smart recovery (
selvhjælpsmetode med fokus på misbrug)
Møder:
Vi har netværksmøde med selvhjælpsgruppekoordinatorer fra
Sjælland her iRFC torsdag d. 30.1.

8.3. Status fra Aktivitets- og Planlægningsudvalget
Udvalget har fokus på pandekagedag d. 25.2, forårskonference d.
28.3 og Store cykeldag d. 21.6.
Derudover er udvalget i gang med at skabe et overblik over større
arrangementer i kommunen fremadrettet. Et årshjul som foreninger
kan bruge til at holde sig orienteret om større arrangementer. Dette
årshjul vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Foreninger,
kommunale råd og udvalg, samt forvaltninger er blevet spurgt eller
vil blive kontaktet snarest.
Der er desuden blevet udarbejdet en aktivitetsskabelon, et værktøj
ifm. planlægning og afholdelse af aktiviteter fremadrettet.
Ifm. Forårskonference d. 28.3.2020 spørger udvalget om
bestyrelsen kan pege på relevante emner vi ønsker at dele på
dagen.
Følgende blev nævnt:
Evaluering af Kom Videre Mand (Enten fra Torben eller Kirstine)
Der er aftalt et punkt på konferencen 20-30 med overskrift ”Nyt fra
Rødovre Frivilligcenter.

8.4. Alarm og forsikringer.
Punktet blev behandlet under til opfølgning.

8.5. Forslag til studietur 2020
Følgende muligheder blev debatteret:
Kofoed skole
Silkeborg Frivilligcenter.
Amager Frivilligcenter
Helsinge Frivilligcenter
Der var stemning for Frivilligcenter Silkeborg og Helsinge og
derudover Kofoed Skole.
Vi skal have en afklaring på næste bestyrelsesmøde. Henning fik til
opgave at kontakte Silkeborg og Helsinge og Esther fik til opgave
at kontakte Kofoed Skole.

8.6. Bustur Mandags-/fredagscafeen
Café Kig ind ansøger om støtte til bustur til Skjoldenæsholm d.
22.5.2020.
Anslået pris 8.500 kr.
Fu giver sin anbefaling
Dette blev bevilget

8.7. Optagelse af nyt medlem
Vi har fået en ansøgning fra endnu en forening om optagelse som
medlemmer. Joomla User Group København. Specialister i
udvikling af hjemmesider. Vil meget gerne servicere både
foreninger og RFC med deres ekspertise.

Bestyrelsen anser dem ikke for at være en frivillig social forening
og de er desuden ikke hjemmehørende i Rødovre. På denne
baggrund bliver ansøgningen ikke imødekommet. Vi vil anbefale
dem at undersøge muligheden for at komme ind under
folkeoplysningsloven i deres respektive kommune og derved finde
lokaler til deres foreningsarbejde.

9. Arrangementer.
Afholdte arrangementer:
9.1. Julefrokost
Det var et vellykket arrangement
9.2. Åbent hus julestue
Det var et vellykket og velbesøgt arrangement
Kommende arrangementer:
9.3. Pandekagedag d. 25.2, kl. 13-16
Der vil blive udsendt invitation i denne uge.
Frivillige:
Michael PR. Trine, Henning (ikke pandekager), Kisser,
Yvette og Jan.
Bent og Lone, Jens og Hanne, Villy, Esther,
Pandekageteamet mødes kl. 11

9.4. Samarbejdsmøde med RK d. 26.3
Emner til dagsorden?
Drøftelse af ny samarbejdsaftale
Status på selvhjælp og samskabelsesprojekter

Det ordinære bestyrelsesmøde d. 31.3 lægges sammen med
samarbejdsmøde d. 26.3 med start kl. 16.15 og begyndelse af
samarbejdsmøde kl. 17.00.

9.5. Studietur d. 9.6
Se punkt 8.5

9.6. Generalforsamling
Bestyrelsen nedsætter et udvalg som nedfælder klare retningslinier
for valget på førstkommende generalforsamling. Retningslinierne
udsendes til bestyrelsen forud for næste bestyrelsesmøde.
Udvalget består af:
Bent Jensen, Henning Foss, Ulla Spangtoft

Dirigent på generalforsamling 2020
Koordinator kontakter Thomas Framholt snarest muligt og
informerer bestyrelsen om hans tilbagemelding.

10. Eventuelt.
Alle medlemmer af bestyrelsen opfordres til at skrive til alle når de melder
afbud til bestyrelsesmøde.

Esther melder afbud til næste bestyrelsesmøde d. 26.3

Næste møde d. 26.3.2020, kl. 16.15

