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Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 25.5.2021 

 

Tilstede:  Jens Dalsgaard, Henning Foss, Villy Kofod,  

Janne E. Andersen, Esther Haugaard, Kirsten Torp, Ulla Spangtoft 

Trine Kjær, 

 

Afbud:     Fouzia Awala 

 

Referent: Lars Thorndal 

 

1. Valg af dirigent 

 

Ulla blev valgt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Nyt punkt 

 10.2. Kommende arrangementer 

 10.2.5. Rødovredagen d. 4.9 (Internt se bilag 6)  

Dagsorden godkendt.  

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde (24. november 2020) 

 

Referat godkendt.  

 

4. FU-referater til orientering 

 

Taget til efterretning 
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5. Aktiviteter i frivilligcentret siden sidst 

Deltaget i debatfora vedr. nye digitale muligheder under corona 

Kontakt til vore frivillige og vore foreninger via telefon og via mail 

Assisteret foreningslivet i forskellige udadvendte aktiviteter. Specielt i 

forbindelse med julen. (FRI, Spejlet, Rødovre Folkekøkken, Heerup Museet 

etc.) 

Fået midler fra Vellivforeningen og paragraf 18. (og søgt midler fra en række 

andre fonde) 

Væsentligt øget informationsniveau via facebook og via hjemmeside.  

Mødtes med veteranerne og forberedt veterancafe åbning 

Deltaget i fysiske og online netværksmøder med andre frivilligcentre 

Startet gå gruppe op 

Online møder for selvhjælpsgruppelederne 

en til en samtaler pr tlf og nogle gange fysisk når det kunne lade sig gøre 

Matchet udsatte borgere med forenings og aktivitetstilbud i samarbejde med 

Rødovre Kommunes Sammen med familien indsats. 

Online temaaften for pårørende til personer med misbrug 

Skabt omtale af vores selvhjælpsaktiviteter i Sammen om Rødovre og 

Rødovre Lokalnyt 

Afholdt KVM2  (Gruppen blev meget påvirket af nedlukning) 

Startet KVM3 op 

 

6. Nyt fra kassereren.  

6.1. Regnskab april 2021 

Der er hensatte midler til skat og feriepengefonden.  

Vi har modtaget 4 portioner fra Socialstyrelsen.  
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Vi har modtaget 2 kvartaler fra RK + midler fra §18 

 

6.2. Revideret regnskab 2020.  

Det underskrevne reviderede regnskab blev udleveret i papirform.  

6.3. Budgetudkast 2021 

Der skal laves en indtægtskolonne ifm. bevilling fra 

Vellivforeningen.  

Vi afventer svar på ansøgning § 18 for 2. halvår.  

SOBO aftalen giver RFC en indtægt på 100.00 kr. som skal 

indføres i budgettet.  

 

7. Meddelelser 

Koordinator: 

Koordinator er delvist sygemeldt og vil være det frem til sommerferiens  

begyndelse.  

 

Vi er blevet informeret om at vi ikke kan anvende cafe-området mellem kl. 

08.00 – 14.00 i hverdagene frem til sommerferien. Årsagen er udskiftning af 

vandrør.  

Formand: 

Formanden og Koordinatoren har holdt et møde med Borgmesteren. Mødet 

var uden dagsorden og et ønske om at høre hvordan vi har klaret os igennem 

corona krisen.  

Bestyrelsesmedlemmer:  

Forespørgsel vedr. hjælp til foreninger, om de skal gå via bestyrelsen eller 

direkte til  koordinator. De skal gå direkte til koordinator 
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     7.1. Status på ny opvaskemaskine 

     Leasing blev nævnt som et muligt alternativ 

     Vi skal se om Klub 9 om de har mulighed for at yde et tilskud 

     Det blev nævnt at vi skal gennemse vore egne budgetter.  

 

8. Opfølgning.  

Punkterne blev gennemgået 

9. Udvalgenes arbejde 

Forretningsudvalget: 

FU har holdt et pænt antal møder både via telefon og fysisk. Det har været en 

udfordrende tid her under pandemien. Formanden takker de andre 

medlemmer af udvalget for samarbejdet.  

Aktivitets og planlægningsudvalget: 

Aktivitets og planlægningsudvalget har ikke gennemført møder under 

pandemien. Der er et enkelt medlem af udvalget som har trukket sig.  

 

10. Sager til behandling 

     10.1. Generalforsamling 

              10.1.1. Dato for generalforsamling. 

Det blev besluttet at afholde GF d. 25.8. Lars underretter Britt 

Jensen og Annie Petersen.  

     10.1.2. Hurtigt arbejdende udvalg – valgprocedure 

     Udvalget består af Ulla, Lars og  Jens.  

     10.1.3. Kandidater til bestyrelsen 

     Fung. formand og næstformand ønsker ikke genvalg til   

     bestyrelsen. Formand og næstformand stopper senest ved den  

     kommende generalforsamling og senest ved udgangen af  
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     august 2021.   

     Kassereren ønsker genvalg for et år og derefter at forlade  

     bestyrelsen ved generalforsamling 2022.  

     Nye kandidater til bestyrelsen: 

     Lillian Seestedt (Røde Kors, Værket) 

     Kamilla Albek (Foreningen Trivsel) 

     Kandidater til bestyrelsen 

     Følgende genopstiller til bestyrelsen: 

     Trine Kjær 

     Ulla Spangtoft 

     Kirsten Torp 

     Esther Haugaard 

 

     Vi ved ikke på nuværende tidspunkt om Fouzia Awala ønsker at  

     genopstille.  

 

     Alle bestyrelsens medlemmer blev opfordret til at overveje   

     hvilke kandidater til bestyrelsen der kunne komme på tale.  

     Særligt ifm. formandspost og kassererpost.  

     Henning kontakter Lillian Seestedt 

     Jens Dalsgaard kontakter Kamilla Albek 

     Det blev debatteret om det kunne overvejes at honorere  

     formand og kasserer økonomisk.  

     Der skal snarest muligt tages stilling til hvorledes  

     kassererfunktionen fremadrettet skal varetages.  

     10.1.4. Forslag om ekstraordinært bestyrelsesmøde  

                 d. 22.6.2021, kl. 17.00 

 Dette blev vedtaget.  

 

 



 

6 
 

 

10.2. Kommende arrangementer 

     10.2.1. Store cykeldag d. 6.6 

     Vi serverer pandekager m.m som vi plejer. Der arrangeres  

      udendørs servering. Der er programsat åbningstid i RFC  

     mellem kl. 10.45 og 11.30. De frivillige møder ind kl. 08.30 til  

     morgenmad.    

     Frivillige: 

     Jens og Hanne Dalsgaard 

     Yvette og Jan Larsen 

     Esther Haugaard 

     Bent og Lone Jensen 

     Kirsten Torp 

     Ea Vie 

     Trine Kjær 

     Villy Kofod 

     Der er stadig brug for flere frivillige 

 

     10.2.2. Åbent Hus Islev Bibliotek d. 11.6 

     Vi serverer pandekager til dette arrangement. Der forventes ca.  

     75 besøgende. Vi får stillet en pavillon til rådighed, samt strøm.  

     Arrangementet er i tidsrummet 15-18 

     De frivillige møder ind her i RFC kl. 13.30 

     Frivillige: 

     Trine Kjær 

     Villy Kofod 

     Bent og Lone Jensen 

     Esther Haugaard 

     Yvette og Jan Larsen 

     Jens og Hanne Dalsgaard 

     Maj-Britt Petersen 

     Henning Foss 
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     10.2.3. Frivillig Fredag d. 24.9  

     Der skal afholdes et arrangement her i RFC.  

     Chrumme skal bookes. Dette gør Henning 

     Jens kontakter KOL-koret.  

     Trine og Lars er Frivillig Fredag udvalg 

 

     10.2.4. Fejring af genåbning?  

     Dette arrangement føres sammen med Frivillig Fredag 

     10.2.5. Rødovredagen d. 4.9  

     Temaet er fællesskab og det kommer igen i år til at foregå på  

     Rådhuspladsen i tidsrummet 13-17 

     Vi melder tilbage at vi ønsker at deltage med en bod.  

 

10.3. Årshjul.  

Revideret årshjul skal udsendes til bestyrelsen.  

FU-møde d. 8.6 kl. 09.00 med deltagelse af Janne 

10.4. Orientering om Selvhjælp og samskabelse 

Der er planer om at opstarte en ny gruppe for parkinson patienter. 

Der er etableret en gå gruppe 

KVM hold 3 er opstartet. 

10.5. Orientering om SOBO-aftalen   

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem RFC og Social og 

borgerservice i Rødovre Kommune. Aftalen har afsæt i RK plan 

vedr. psykisk sårbare og helhedsplanen.  

Aftalen fokuserer på 2 områder: at hjælpe borgere som henvender 

sig til kommunen om at finde den foreningsaktivitet/tilbud som 

passer til deres behov og at udvikle samarbejdet mellem Rødovre 

Kommune og Rødovre Frivilligcenter således at begge har et 

bredere kendskab til muligheder og tilbud.  
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Rødovre Kommune giver et tilskud på 100.000 kr. årligt til en 

ansættelse 5 timer ugentligt som skal dækkes via en RFC 

medarbejders tilstedeværelse på Egegårdsvej. Dette bliver i 

væsentlighed Kirstine men også Lars deltagelse har været drøftet.  

10.6. Status på emner til behandling i FU.  

Der er udarbejdet en liste med 17 punkter. Nogle punkter har 

været debatteret på dette bestyrelsesmøde og resten vil FU tage 

ansvar for.  

11. Næste møde 

 d. 22.6, kl. 17.00 

12. Eventuelt 

Der er indgået en ny overenskomst mellem KL og HK gældende 

for d. 1.4.  

Forslag til aktivitets og planlægningsudvalget om at afholde et 

foredrag vedr. vor sidste vilje ved Helle Albek.  


