Referat bestyrelsesmøde Tirsdag d. 24. november 2020, kl. 17.00
Tilstede: Jens Dalsgaard, Henning Foss, Villy Kofod,
Janne E. Andersen, Esther Haugaard, Kirsten Torp
Afbud:

Trine Kjær, Fouzia Awala, Ulla Spangtoft

Referent: Lars Thorndal
1. Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen
Det blev foreslået at når bestyrelsesmedlemmer melder afbud skal
medlemmerne sørge for at det meldes til hele bestyrelsen. Dette var der
bred enighed om.
2. Valg af ordstyrer.
Villy blev valgt
3. Godkendelse af dagsorden.
Nyt punkt til dagsorden
9.3.3. Julegaver frivillige og ansatte
Dagsorden godkendt
4. Godkendelse af referat d. 25.8.2020
Referat godkendt
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5. Til opfølgning.
Punkterne blev gennemgået
6. Forretningsudvalgets seneste referater.
Ingen kommentarer
7. Nyt fra kassereren.
7.1. Regnskab Rødovre Frivilligcenter.
Regnskab for oktober måned blev fremlagt. Der er nogle
udsættelser af skattebetalinger så nogle udgifter ifm. løn er
ikke påført endnu. Disse udgifter kan ses i budget 2021
Regnskabet taget til efterretning
7.2. Budget 2021.
Budgetudkastet er på forhånd godkendt af bestyrelsen og
blev taget til efterretning.
7.3. Reduceret tilskud fra RK i 2021?
At tilskuddet er reduceret er en fejl. Differencen på 12.000 kr.
samt almindelig opskrivning vil blive udbetalt i 2022.
8. Sidste nyt fra formanden, koordinator & bestyrelse.
Formand:
Formanden er engageret i projekt ”Vores sunde hverdag”
Der er blevet afholdt et minitopmøde med deltagelse fra en række
nøglepersoner i kommunen. Temaet var nye ideer her i
coronatiden til afhjælpning af ensomhed m.m.
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Formanden plæderede for at alle bestyrelsens medlemmer
kommer med en tilbagemelding når væsentlige beslutninger skal
foretages. Baggrunden var valg af næstformand, samt
godkendelse af budget og målsætning og strategi 2021-2022.
Koordinator:
Intet udover dagsordenen
Bestyrelsesmedlemmer:
Intet udover dagsordenen
8.1. Konstituering af næstformand.
Villy Kofod er blevet konstitueret af bestyrelsen, via
mailkorrespondance, som næstformand i RFC. Formanden
takkede for Villys villighed til at påtage sig opgaven. Villy takkede
for valget. Villy fortalte kort om hans baggrund i foreningslivet.
8.2. Corona situationen og RFC
8.2.1. Orientering vedr. hjemmehjælpens lån af vore
lokaler.
Hjemmehjælpen låner stadig vore lokaler i dagtimerne
mandag – fredag. Aftalen med kommunen er at når RFC
ønsker at genåbne for foreningsaktiviteter meddeler vi dette til
kommunen.
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8.3. Status på projekt selvhjælp og samskabelse.
Selvhjælp:
Der har også været brugt tid på at etablere corona retningslinjer og
gøre selvhjælps gruppeledere og deltagere fortrolige med dem.
Der er frafald og frustrationer blandt deltagere og gruppeledere.
Vi arbejder på opstart af KVM3 samt selvhjælpsgruppe for
stressramte og pårørende til misbrugere. Vi har hjulpet Helsingør
frivilligcenter og Halsnæs frivilligcenter om opstart af KVM.

Veteran projekt:
Fin flagdag med to af vores frivillige som talere. Veterancafe aflyst
tre sidste gange grundet corona. Foreningen ”Folk og sikkerhed”
har fået hjælp med veteran oplægsholdere.
Status på projekt samskabelse:
Projekt samskabelse er stadig gang. Vi bidrager til initiativer
omkring svækkede ensomme ældre, samarbejde omkring
kommunens handleplan på det frivillige sociale område, formidle
frivillig muligheder for udsatte familier og samarbejde med
foreningerne generelt.
Der samarbejdes b.la. med jobcenter, sundhedscenter,
rusmiddelbehandling center,
Fundraising:
Der er søgt midler fra paragraf 18, Dorthe Fonden, Jascha fonden
og Oda og Hans Svenningens Fond.
Der har været afholdt et møde med Rødovre Kommune for at få
etableret en stabil økonomi i projektet. Kommunen har bedt om en
Projektbeskrivelse og et budget og begge er under udarbejdelse af
sekretariatet.
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Kommunikation og synlighed:
Veteran cafeens deltagelse i flagdagen og artiklen frivillig i en
Corona tid har været i Sammen Om Rødovre magasinet,
derudover facebook og nyhedsbreve og Helsingør Lokalnyt ifb med
KVM.
MiniTopmøde:
RFC har deltaget i et kommunalt indkaldt minitopmøde med
henblik på forenings aktiviteter for udsatte. En take away og
vandreturs ide med Rødovre folkekøkken og foreningen FRI er i
udviklingsfasen.

8.4. Transport ifm. afholdelse af møder
Der blev givet en orientering
8.5. Målsætning og strategi 2021-2022
De enkelte punkter i strategien skal fremlægges for bestyrelsen til
debat omkring de tiltag som der skal tages for at nå målsætningen.
8.6. Kirstines kontrakt
Kirstines kontrakt udløber pr. 31.12.2020. Kirstines ansættelse er
allerede én gang blevet forlænget så nu er vi nødt til at give hende
en kontrakt med fastansættelse. Derudover anbefaler FU at vi
skeler til lønsatser og pensionssatser i AC-overenskomst.
Der blev afsat en ramme som FU har mandat til at indgå aftale
med.

5

9. Møder og Arrangementer.
9.1. Bestyrelsesmøder i 2021
Mødedatoer blev indført i årshjul 2021 som vil blive tilsendt med
referatet.
Kommende arrangementer:
9.2. Generalforsamling
9.2.1. Ny plan for afholdelse af Generalforsamling.
Planen er at afholde Generalforsamling onsdag d. 21.4. Lars
booker Rødovregård. Alternativet er Broparkens festsal. Lars
booker Rødovregård fra kl. 17.00
9.3. Julen
9.3.1. Julefrokost
Julefrokost 2020 er aflyst. Ved bestyrelsesmødet i januar
kigger vi på muligheder for et arrangement.
9.3.2. Julehyggestue
Julehyggestue er aflyst. Deltagerne ved minitopmødet vil
overveje om der kan findes et alternativ ud fra de ideer som
fremkom på dette møde.
9.3.3. Julegaver frivillige og ansatte?
Det blev besluttet at julegaven andrager 250 kr. pr.
mand/kvinde.
Koordinator indkøber
Ideer til julegave: Lakrids Bulows, rødvin og hvidvin, (kaffe) og
the. Chokolade
Flere ideer efterlyses. Kontakt koordinator
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Julegaven vil kunne afhentes på sekretariatet hvor vi kan
ønske hinanden en god jul.
10. Eventuelt.
Esther vil gerne have tilsendt en opdateret bestyrelsesmedlemsliste.
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