Referat af bestyrelsesmøde
Tilstede: Fouzia Awala, Esther Haugaard, Ulla Spangtoft, Villy Kofod,
Kirsten Torp, Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Henning
Foss
Referent: Lars Thorndal
Tirsdag d. 30. juni 2020, kl. 17.00
1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen
2. Valg af ordstyrer.
Ulla blev valgt
3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden følger ikke forretningsordenen. Vi overlader til den nye
bestyrelse at følge op på dette.
Dagsorden godkendt
4. Godkendelse af referat d. 28.1.2020
Referat godkendt
5. Til opfølgning.
Punkterne blev gennemgået
6. Forretningsudvalgets 3 seneste referater.
Brug af §18 midler blev debatteret.
Referaterne taget til efterretning
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7. Nyt fra kassereren.
7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Enkelte poster blev gennemgået
Første portion af FRIG midler er udbetalt.
Fundraising
Tilsagn:
§18 Rødovre Kommune (50.000 kr.)
Jubilæumsfonden (10.000 kr.)
Afslag:
PUF midler
Afventer svar:
Vi afventer svar fra Dorthefonden vedr. de yderligere 50.000
kr. som de har stillet os i udsigt når der foreligger
dokumentation for implementering af projektet og regnskab
for de første 50.000 kr. Afrapportering er fremsendt til
Dorthefonden.
7.2. Regnskabsgodkendelse 2019.
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen
7.3. Budgetudkast 2020.
Der er pt. hensat 90.000 kr. ifm. den nye ferielov. Der skal
hensættes i omegnen 12.000 – 15.000 kr. ekstra som tages
fra uforudsete udgifter.
Bevillingerne fra hhv. §18 og Jubilæumsfonden vil blive
indført forud for generalforsamlingen.
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8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formanden
Intet udover dagsorden
Koordinator
Intet udover dagsorden
Bestyrelse
Intet udover dagsorden
8.1. Anerkendelse/bonus ifm. medarbejdernes ekstraordinære
indsats
Medarbejderne skal have en anerkendelse i form af vin eller
chokolade. Ca. 200 kr. pr. medarbejder
8.2. Orientering vedr. Kirstines kontrakt.
Der er en underskrevet kontrakt for hele 2020
8.3. Status på projekt selvhjælp og samskabelse.
Selvhjælp:
Under corona blev der afholdt tre møder med
selvhjælpsgruppelederne og første fysiske møde har fundet sted.
Der har været holdt kontakt til deltagerne fra KVM 2 og holdet
starter op d. 17 august.
KVM 1 har haft afslutning d. 22 juni. Evaluering er igang.
Selvhjælpsgruppe for pårørende til misbrugere er under opstart.
Fire frivillige på selvhjælpsgruppeleder kursus efter ferien, og 1
frivillig på Kom videre mand instruktør kursus.
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Veteran projekt:
Rødovre Veterancafe deltager på Rødovredagen d. 5. sept.
2020ved Ejbybunkeren. Veteran Cafeen starter op i d. 30. sept. kl.
19-21 i RFC og kører fast den sidste onsdag i måneden.
Status på projekt samskabelse.
Projekt samskabelse er stadig gang. Kirstine har haft digitalt
fremmøde siden marts og fysisk fremmøde i Rødovre Kommune i
de sidste to uger, og bidrager til initiativer til svækkede ensomme
ældre, samarbejde omkring kommunens handleplan på det frivillige
sociale område, samt formidling af frivillig muligheder for udsatte
familier,
Kommunikation og synlighed
Omtale af veterancafe i Sammen om Rødovre 2 gange, KVM
løbende på facebook og hjemmesiden.
8.4. Status fra Aktivitets- og Planlægningsudvalget
Udvalget har fokuseret primært på Rødovredagen og Frivillig
Fredag. Derudover har udvalget besluttet at foretage en
research(kigge på andre Frivilligcentre) med henblik på inspiration
til udvikling af nye tiltag.
8.5. Ny repræsentant til Folkeoplysningsudvalget
Henning blev udpeget som midlertidig repræsentant indtil samling
af den nye bestyrelse.
8.6. Alarm og forsikringer.
- Nyt nøglesystem i RFC
Nyt nøglebrik system er blevet installeret således at der
nu er alarm aktiveret i alle vore lokaler. Bestyrelsens
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medlemmer kan få udleveret en nøglebrik hvis de
ønsker det.
- Arbejdsskadeforsikring
En arbejdsskadeforsikring omfatter, iflg. Vores
forsikringsselskab (TopDanmark) alene de personer
som er ansat i RFC og ikke som tidligere også vore
frivillige. Denne fortolkning er vores fungerende formand
ikke enig med forsikringsselskabet i, og er i dialog med
TopDanmark
- Bestyrelsesansvarsforsikring
En sådan forsikring koster i omegnen af 1200 kr. årligt.
Det blev besluttet at RFC skal tegne en
bestyrelsesansvarsforsikring
- Øvrige forsikringer
Disse spørgsmål tages op på et senere møde. Henning
arbejder videre med forsikringsspørgsmål
8.7. Forslag til studietur 2020
Der var planlagt en tur til frivilligcenter Silkeborg som måtte aflyses
grundet Corona-krisen.
Besøg på Kofoed Skole og virksomheden ”People like Us”
(Veteraner) blev nævnt som en mulighed.
Punktet tages op igen forår 2021.
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8.8. Ansøgninger fra Mandags-/fredagscafeen om tilskud til
udflugter
Mandagscafeens bevilgede bustur til Skjoldenæsholm d. 22.5. Blev
aflyst. Den er blevet rykket til d. 28.8 hvor vi håber de kan komme
afsted.
Mandagscafeen ansøger desuden om bevilling til endnu en tur d.
27.11 til Birkegårdshaverne.
FU anbefaler dette til bestyrelsen
Dette blev bevilget.
8.9. Optagelse af IMDS, (Indian Majlis in Danish Society)
Se bilag 7
Ansøgningen blev godkendt
8.10. Rev. årshjul. Se bilag 8
Revideret årshjul blev fremlagt.
9. Arrangementer.
Kommende arrangementer:
9.1. Generalforsamling
9.1.1. Plan for gennemførelse af generalforsamling.
Kirsten og Ulla sidder ved indgangen
Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering i de lokale
aviser og eventuelt via brev til medlemmerne med mindst én
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måneds varsel.
Datoforslag:
1. prioritet Onsdag d. 16.9
2. prioritet torsdag d. 17.9 er i spil.
3. prioritet d. 9.9.
Lars undersøger mulige steder for afholdelse, Rødovregård
(Loen) og Broparkens festsal. Derudover skal borgmesteren og
formanden for Social og sundhedsudvalgets formand inviteres.
Bestyrelsen skal have besked inden koordinator går på
sommerferie.
Der skal udsendes en første informationsmail til samtlige
medlemsforeninger med dato og dagsorden inden
sommerferien.
NB: I forbindelse med endelig fremsendelse af indkaldelse med
dagsorden vær opmærksom på at retningslinier for valg til
bestyrelsen nedfældes.
Indkaldelse til generalforsamling skal være ude med Rødovre
Lokalnyt senest d. 13.8. Dette betyder at der skal sendes til
Rødovre Lokal Nyt senest d. 10.8.

9.1.2. Dagsorden generalforsamling.
Udkast dagsorden Rødovre Frivilligcenters
generalforsamling 2020
1) Velkomst
2) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
3) Bestyrelsens beretning
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af medlemskontingent
6) Fremlæggelse af regnskab
7) Godkendelse af budget
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8) Valg af formand
9) Valg af kasserer
10) Valg af bestyrelsesmedlemmer
11) Valg af suppleant
12) Valg af revisor
13) Eventuelt
9.1.3. Afstemningsregler.
FORSLAG TIL AFSTEMNINGSREGLER
Hver stemmeberettiget kan afgive maks. en stemme på én af
de opstillede.kandidater (på forhånd opstillede og tilkomne ved
generalforsamlingen).
Ved stemmelighed mellem to eller flere kandidater foretages ny
afstemning blandt disse. Er der efter en ny afstemning stadig
lighed mellem to eller flere kandidater, foretages der
lodtrækning.
Følgende blev vedtaget ifm. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
1.runde. Valg af den bundne plads. Det skal i første ombæring
sikres at der er en repræsentant for hver af de fire benævnte
repræsentationskategorier. Der foretages separat valg for hvert
område. Der kan kun være et navn på stemmesedlen.
2. runde. Valg af resterende bestyrelsespladser. Når
repræsentanter for hver af de fire kategorier er valgt skal der
yderligere vælges bestyrelsesmedlemmer. Der kan maximalt
være 2 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år på valg. Der
kan være 2 navne på stemmesedlen. De tre kandidater som har
flest stemmer vælges ind i bestyrelsen. De to kandidater med
flest stemmer er valgt for 2 år og den sidste for 1 år.
De resterende kandidater kan stille op som suppleant.

8

9.1.4. Bestyrelseskandidater
1) Valg af formand.
Formand vælges denne gang for en etårig periode.
På valg:
Henning Foss
2) Valg af kasserer.
Kasserer vælges for 2 år.
På valg:
Jens Dalsgaard
3) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Der skal vælges 3.
Dog skal det lige bemærkes at hvis Henning bliver valgt som
formand skal der yderligere vælges et medlem for en etårig
periode.
På valg:
Villy Kofod (Diabetesforeningen)
Trine Kjær (FRI)
Ulla Spangtoft (Ældresagen)
Esther Haugaard (Vandværket)
Kamilla Albek (Trivsel)
Henriette Weibel (Kræftens bekæmpelse)
Lillian Seestedt (Røde Kors, Værket)
4) Valg af suppleant.
Der skal vælges én suppleant 1 år ad gangen.
9.1.5. Dirigent og revisor
Thomas Framholt skal kontaktes hurtigst muligt.
Ny Revisor skal kontaktes. Jens finder navnet
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9.1.6. Workshop foreningsportalen
Der skal ikke laves en workshop ifm. generalforsamlingen. RFC
skal til gengæld sætte et par workshop dage op hvor vi beder
Dorthe Larsen og Jette Aagard om at komme og undervise.
Punktet tages op på førstkommende FU møde.
Dorthe Larsen skal underrettes
9.2. Samarbejdsmøde med RK
9.2.1. Forslag til ny dato
Torsdag d. 1. oktober, kl. 17
Torsdag d. 8. oktober, kl. 17
Annie Arnoldsen Petersen skal kontaktes inden
sommerferien.
9.2.2. Godkendelse af udkast til samarbejdsaftale med RK.
Samarbejdsaftalen blev godkendt
9.3. Rødovredagen d. 5.9.2020. Status fra udvalg
Udvalget består af:
Lars Thorndal (daglig leder)
Kirstine Rønnov Due (selvhjælp og veteranprojekt)
Michael Bank Weltz (PR og strategi)
Maj-Britt Petersen (Cafe-tilbud)
RFC vil udover at gøre opmærksom på vores kerneydelser,
forsøge at sætte fokus på Veterancafe, selvhjælpsgrupper og cafetilbud. Herunder en forespørgsel om behovet for et cafetilbud
henvendt til ældre og pårørende.
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RFC deltager i Rødovredagen ved at have en udendørs cafe/stand
ved Islev Bibliotek i tidsrummet 14-17. Her skal der være
oplysninger om RFC´s tilbud og aktiviteter via pjecer og frivillige.
Derudover tænker vi at bidrage med 2-4 frivilligpiloter som tager
rundt til de andre mødesteder i kommunen, såsom Kærene,
Rødovregård m.fl. for at komme i dialog med mennesker og bringe
foldere med rundt vedr. Frivillig Fredag.
Vi ønsker også at sende 2 frivillige fra vores veterancafe ned i
Ejbybunkeren for at reklamere/fortælle om dette nye initiativ i RFC.
Vi planlægger at deltage i 3 timer i tidsrummet 14-17.
Følgende har indtil videre givet tilsagn til deltagelse på dagen.
Trine Kjær (Hvor som helst)
Jens Dalsgaard (Frivillig pilot)
Esther Haugaard (Cafe)
Henning Foss (Cafe)
Kirsten Torp (Cafe eller Frivillig pilot)
Yvette Larsen (Cafe)
Jan Larsen (Cafe)
9.4. Frivillig Fredag d. 25.9.2020. Status fra udvalg
Det er besluttet at vi i år afholder Frivillig Fredag på Rødovregård i
tidsrummet kl. 15-19. Dette for at åbne op for primært børnefamilier
som målgruppe. Følgende foreninger har tilmeldt sig på forhånd.
Headspace, Sind Ungdom, Trivsel, FRI, Røde Kors, Lokalhistorisk
forening.
Sundhedscenteret har også tilmeldt sig med fokus på mænds
sundhed. Annie Arnoldsen Petersen har meldt tilbage at hun
kommer og holder åbningstalen.
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Vi har spurgt Lokalhus Syd om de vil stå for maden, og vi har
booket Jonna Glifberg og Øjvind Ougård som musisk
underholdning. ROG kommer og giver gymnastikopvisning på
plænen.
Michael har kontaktet Kommunen vedr. omtale i ”Sammen om
Rødovre” samt omtale på kommunens facebook-side.
10. Eventuelt.
Formanden takkede for god ro og orden, hygge og mødedisciplin
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