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Referat bestyrelsesmøde  
 
Tirsdag d. 25. august 2020, kl. 17.00 
 
Tilstede:  Ulla Spangtoft, Villy Kofod, Kirsten Torp, Janne E. Andersen,  

Jens Dalsgaard, Henning Foss, Trine Kjær 
 
 
Afbud:  Esther Haugaard, Fouzia Awala 
 
Referent: Lars Thorndal 
 
 

1. Velkomst ved formanden. 
 
Formanden bød velkommen 
 

2. Valg af ordstyrer.  
 
Ulla blev valgt 
 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsorden godkendt 
 

4. Godkendelse af referat d. 30.6.2020 
 
Referat godkendt 
 

5. Til opfølgning.  
 
Punkterne blev gennemgået 
 

6. Forretningsudvalgets seneste referat.  
 
Vedr. 5.3. Kirstines ansættelse fremadrettet 
 
Der blev stillet spørgsmål om den tilbagemelding som Kirstine har fået 
omkring fundraising.  
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Det er en sårbar konstellation.  
Rødovre Kommune har tilbudt Kirstine 7 timer ugentligt i resten af 2021, 
og 14 timer ugentligt i 2021.  
Budgettet for 2021 skal gennemgåes i efteråret.  
 
Referatet blev taget til efterretning 
 

7. Nyt fra kassereren.  
 

7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.  

 

De nye budgettal er overført til det udleverede regnskabsark. 

Regnskabet blev godkendt 

 Der skal snarest udarbejdes et udkast til budget 2021 

 

7.2. Revideret budget 2020.  

 

Budget godkendt og kan derfor nu fremlægges til godkendelse på 
generalforsamlingen.  

 

8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.  
 

Formand: 

 

Formanden har deltaget i sit første møde i folkeoplysningsudvalget. 

 

Koordinator: 

Kirstine fik inden Coronakrisen accept fra bestyrelsen om deltagelse på et 
samskabelseskursus. Kirstine vil være på kursus d. 26 og 27/8, samt d. 
17/9, d. 8/10 og 29/10. 

Den kommunale kompetencefond dækker 80 % af udgiften.  

Rødovre Kommune og Rødovre Frivilligcenter deler de sidste 20 % fifty-
fifty. 
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Bestyrelse:  

 

Intet udover dagsordenen 

 

8.1. Status på projekt selvhjælp og samskabelse.  

 

Selvhjælp: 

KVM 2 er startet op med to gruppeledere, og seks deltagere. 
Evalueringen af den første KVM gruppe har været meget positiv. 
Der er flere interessede til den næste KVM gruppe hvis der er 
mulighed for at fortsætte med selvhjælp i foråret 2021. 

Der arbejdes på at lave et sjællandsk netværk for KVM 
gruppeledere.  

Der er rekrutteret gruppeledere til  en selvhjælpsgruppe for 
stressramte og selvhjælpsgruppe for pårørende til misbrugere der 
efter planen starter op i efteråret 2020. To af de frivillige fra 
veterancafeen har været på selvhjælpskursus. En gruppeleder er 
stoppet, og tre er kommet til. Der har også været brugt tid på at 
etablere corona retningslinjer og gøre selvhjælps gruppeledere og 
deltagere  fortrolige med dem. 

 

Veteran projekt: 

To fra cafeen holder oplæg på flagdagen på Rådhuset d. 5. sep. 
2020, og deltager i Rødovredagen ved Ejbybunkeren. 
VeteranCafeen starter op i 30. sep. kl. 19-21 i RFC og kører fast 
den sidste onsdag i måneden. 

 

Projekt samskabelse. 

Projekt samskabelse er stadig gang. Kirstine har haft digital 
fremmøde siden marts og fysisk fremmøde i Rødovre Kommune 
siden juni og bidrager til initiativer til svækkede ensomme ældre, 
samarbejde omkring kommunens handleplan på det frivillige 
sociale område, formidle frivillig muligheder for udsatte familier og 
samarbejde med foreningerne generelt. 
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Der samarbejdes b.la. med jobcenter, sundhedscenter, 
rusmiddelbehandling center,  

 

Fundraising 

Der skal rejses 175.000 kr for at kunne forlænge 
selvhjælpskoordinator i 2021. Der søges midler fra paragraf 18 og 
Dorthefonden pr. 1 oktober, og andre fonde. Der er dog en 
responstid fra de fleste fonde på op til et år, så resultaterne 
kommer ikke til at ses på denne side af 2021. 

 

Kommunikation og synlighed, 

Dorthefonden og Rødovre kommune er udover frivilligcenteret 
nævnt i Veterancafeens brochure der er sendt ud til ca. 250 
mennesker ifm. med flagdagen d. 5. sept. 

Vi har løbende facebook opslag om kurser, selvhjælp, veterancafe. 

Veterancafeen har fået sin egen facebookgruppe og der arbejdes 
på brochure om de nye selvhjælpsgrupper. 

 

Der blev talt om at undersøge muligheden for at opstarte et 
kvindeligt KVM projekt.  

 

9.   Arrangementer.  

Kommende arrangementer:  

9.1. Generalforsamling 

     9.1.1. Status 
 
     Der har været bekendtgørelse i RLN.  
 
     Sidste frist for indsendelse af forslag er d. 2. sept.  
     Derefter vil den endelige dagsorden blive udsendt.  

       Dirigent: Thomas Framholt 
Thomas skal informeres om afstemningsreglerne og de skal   
evt. drøftes med ham inden mødet.  

  



 

5 

 

 
     Referent: Janne E. Andersen 

 
     Stemmetællere: Endnu uvist 
 
     Bestyrelsen mødes kl. 17.00 
 
     Revisor: 
     Ulrik Dahl, JS-Revision 
 

Fordeling af bestyrelsesmedlemmer som repræsentant for 
de 4 grupper.  

 
     a) Tilbageværende bestyrelsesmedlemmer: 

 
     Henning Foss, Kirsten Torp, Fouzia Awala 

 
     Syge-handicap: 

 
     Ældre: 
     Kirsten Torp 

 
     Integration: 
     Fouzia Awala 

 
     Børne-familie: 

 
     Udenfor repræsentation:  
     Henning Foss 

 
     b) Bestyrelseskandidater:  
     Jens Dalsgaard, Ulla Spangtoft, Villy Kofod, Trine Kjær, Esther 
     Haugaard, Kamilla Albek, Henriette Weibel, Lillian Seestedt   

 
     Syge-handicap: 
     Jens Dalsgaard, Villy Kofod, Henriette Weibel 

 
     Ældre: 
     Ulla Spangtoft, Esther Haugaard,  
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     Integration: 

 
     Børne-familie: 
     Trine Kjær, Lillian Seestedt, Kamilla Albek 

 
     Dvs. at vi først skal have valgt en ind fra gruppen Børne-familie  
     og evt. fra syge-handicap i fald Jens Dalsgaard ikke opnår valg  
     som kasserer. 
     Derefter skal resten af pladserne fordeles mellem de kandidater  
     som har fået flest stemmer. De to som får flest stemmer får 2 år  
     og den kandidat som får tredjeflest stemmer får 1 år.  

 
     De resterende kandidater kan stille op som suppleant ifald de 
     ønsker det. 
 
  9.1.2. Dagsorden generalforsamling. 
 
      Udkast til dagsorden: 
 

     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  
     8) Valg af formand (1 år)  

På valg: 
Henning Foss 

     9) Valg af kasserer 
På valg: 

Jens Dalsgaard 
     10) Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Villy Kofod (Diabetesforeningen) 
      Trine Kjær (FRI) 
      Ulla Spangtoft (Ældresagen) 
      Esther Haugaard (Vandværket) 
      Kamilla Albek (Trivsel) 
     Henriette Weibel (Kræftens bekæmpelse) 
      Lillian Seestedt  (Røde Kors, Værket)  
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     11) Valg af suppleant  
     12) Valg af statsautoriseret revisor 
 På valg: 

Ulrik Dahl, JS-Revision 
     13) Eventuelt 
 
     Dagsordenen afviger en smule fra vedtægterne men essensen 
     anses for at være i orden.  
 
     9.1.3. Bestyrelsens beretning.  
 
     De sidste justeringer vil blive bragt på plads.  
 
     Beretningen er godkendt.  
 
9.2. Samarbejdsmøde med RK d. 1.10.2020, kl. 17.00 

      
     9.2.1. Dagsorden til mødet 
 
     Introduktion af Rødovre Frivilligcenter. 

     Hvad arbejder vi med? Hvilke udvalg har vi og hvad  
     arbejder de med?  
 

     Villy Kofod melder afbud.  

 

     Bestyrelsens medlemmer kan komme med forslag til  
     koordinator. FU udarbejder endelig dagsorden. 
 

     Janne undersøger om dato for mødet stadig holder.  

 

9.3. Rødovredagen d. 5.9.2020. Status  

Vi afholder et formøde med alle de frivillige torsdag d. 3.9, kl. 17-19 

Vi afholder cafe på Islev Bibliotek i tidsrummet 13-16 

 

Vi har en stand på Ejbybunkeren med info om Veterancafe 
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Vi har 4 frivilligpiloter som kører rundt til de andre lokaliteter i 
kommunen og fortæller om RFC 

 

9.4. Frivillig Fredag d. 25.9.2020.   

 

Anbefaling:  

Koordinator anbefaler at Frivillig Fredag ikke bliver afholdt i år.  

 

Baggrund:  

1.  

Myndighedernes retningslinier for et arrangement af denne type er 
at der maximalt må være 100 personer til stede. Dette er inklusiv 
foreninger, vore frivillige, ansatte på Rødovregård. Derudover er 
der strikse restriktioner vedr. mad og drikke samt foldere og 
genstande generelt m.m. såfremt det er afsprittet.  

Alene programpunktet med ROG vil give massive problemer 
grundet antal.  

2.  

Vores primære gruppe af besøgende er seniorer. 

3.  

Rødovre er i øjeblikket nævnt som én af 5 kommuner hvor 
smittetrykket stiger.  

4.  

Koordinator har sammen med Michael Bank Weltz været nede for 
at besøge Rødovregård. Lederen af Rødovregård mener som 
udgangspunkt at vi godt kan afholde arrangementet så længe vi 
overholder gældende retningslinier, men har samtidig meget svært 
ved at se hvorledes vi kan det og samtidig få succes med 
arrangementet.  

 

Bestyrelsen besluttede at vi aflyser Frivillig Fredag.  

 

9.5. Åbent Hus aktivitetshuset.  
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Taget til efterretning 

 

10.   Eventuelt.  

 

Intet 
 

Næste møde 29.9.2020, kl. 17.00 


