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Referat bestyrelsesmøde d. 22.6.2021, kl. 17.00. 

Tilstede:  Janne E. Andersen, Henning Foss, Kirsten Torp,  

Ulla Spangtoft, Trine Kjær, Villy Kofod 

Afbud:  Jens Dalsgaard, Esther Haugaard, Fouzia Awala 

 

Referent: Lars Thorndal 

 

1. Valg af dirigent  

 Ulla blev valgt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden godkendt 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Fremadrettet vil bestyrelsesmedlemmer som ikke har meldt afbud 

blive noteret som fraværende. 

 

4. FU-referat til orientering.  

 Vedr. 4.1. Pkt. 9 

Vedr. samarbejdsmøde med Annie Arnoldsen Petersen. 

Bestyrelsen foreslår torsdag d. 28. oktober kl. 17.00. Koordinator 

kontakter Annie A. Petersen 

Referat taget til efterretning.  

5. Nyt fra kassereren.  

Vi har fået bevilget 50.000 kr. fra §18 ifm. 2. halvår 2021 
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Der er blevet afsendt en første faktura til SoBo ifm. den 

samarbejdsaftale vi har indgået. Beløbet lød på 50.000 kr.  

Vi afventer svar på PUF ansøgning. 

5.1. Regnskab maj 2021.  

Ingen kommentarer 

5.2. Revideret budget 2021.  

Der blev spurgt til kørsel. Der er tale om koordinators kørsel ifm. 

hans arbejde for RFC 

7. Sidste nyt fra formand, koordinator og bestyrelse samt  

                 Meddelelser 

 Formand: 

Formanden har afholdt en LUS med koordinator. Derudover har 

formand, næstformand og kasserer afholdt en trivselssamtale med 

Kirstine og Mette. 

 Koordinator: 

Der bliver udsendt en opfordring til vore medlemsforeninger om at 

melde tilbage hvorvidt de har nogle tilbud i sommermånederne 

som vi kan gøre opmærksom på via sociale medier m.m. 

Der vil blive udsendt en sommerhilsen til alle modtagere af 

nyhedsbrevet hvori oplysninger om medlemsforeningers 

sommeraktiviteter vil indgå. Derudover vil der være information om 

opstart af KVM gruppe d. 8.sept, planlagt afholdelse af RFC 

generalforsamling d. 25. august.  

Bestyrelse: 

Intet udover dagsorden 
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7.1. Orientering om Selvhjælp og samskabelse  

Vi har opstartet samarbejdet med SoBo og har afholdt et første 

møde med lederteamet.  

Der er planlagt et møde med en frivillig som ønsker at opstarte en 

gruppe for kvinder midt i livet. Måske en pendant til KVM grupper. 

Gruppen forventes opstartet i september 

KVM3 afsluttes slut juni og KVM4 forventes opstartet i september 

Pårørende til demensgrupper er genopstartet. Samarbejde med ny 

demenskoordinator etableret. 

Sammen om familien samarbejde omkring foreningstilbud er fortsat 

og udvides til august. 

Pårørende til personer med misbrug fortsætter med rekruttering er 

svær.  

Veterancafe mødes for anden gang i aften  

 

       7.1.1. Oplæg vedr. bevilling fra Friluftsrådet  

 

Friluftsrådet har bevilliget os 43.500 kr. ud af samlet budget på 

88.500 kr. til at give udsatte borgere naturoplevelser med 

naturvejleder og udstyr til at se på fugle, plukke svampe, lave bål 

etc. Midlerne er øremærket til naturvejleder og naturudstyr. 

 

Desværre har de ikke bevilget penge til intern koordinering/løn, kun 

ekstern løn til supervisor, naturvejleder etc. Hvilket giver os 

udfordringer ift. at realisere projektet.  

Som udgangspunkt anbefaler sekretariatet derfor at afvise 

midlerne.  
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Alternativt kunne sekretariatet forsøget at kontakte Friluftsrådet og 

høre om det er muligt at ændre i betingelserne, så der er mindre 

krav til f.eks. evaluering og andre administrative opgaver som vi 

ikke får midler til/ eller om de evt. er villige til at udbetale mindre 

beløb til administration/koordinering, hvilket vil sige løn. 

Et andet alternativ kunne være at vi kontakter relevante foreninger 

( bl.a. de som er nævnt i ansøgningen) og hører om de kan stå for 

projektet, hvilket betyder at RFC varetager indkøb af udstyr, 

udbetaling af løn til naturvejleder, evaluering og afrapportering. 

Bestyrelsen besluttede at afvise midlerne 

7.2. Ansøgning fra Café Kig Ind om tilskud til tur 

Ansøgning mandag/fredag cafeen udflugt. 22.10.2021. Turen går 

til Thorsvang samlermuseum i Stege.  

Ansøgningen imødekommes 

7.3. Ansøgning fra H.C. Andersen samfundet om optagelse 

       som medlem.  

Foreningen bliver optaget som medlemmer og vi hilser tilbage med 

en forventning om hvilke tiltag vi vil få.  

 

 7.4. Status på ny opvaskemaskine 

Vi har fået en aftale med Christian, leder af blå mænd i Brohuset, 

om at få en renoveret maskine med reservedele fra de to 

kasserede opvaskemaskiner som de har opmagasineret.  

Vi siger ja og mange tak til Christian 

 7.5. Revideret årshjul.  

 Taget til efterretning 

8.             Opfølgning.  

 Punkterne blev gennemgået 

9. Udvalgenes arbejde 

 9.1. Valgprocedureudvalg 
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Valgprocedureudvalget forelagde et forslag til en valgprocedure 

vedr. valg til bestyrelsen ved førstkommende generalforsamling 

2021. Forslaget blev vedtaget 

        9.1.1. Kandidater til bestyrelse 

Valg af kasserer 

På valg: 

Jens Dalsgaard 

Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Trine Kjær  

Ulla Spangtoft  

Esther Haugaard 

Kirsten Torp 

Fouzia Awala 

Kamilla Albek  

Håkon Nielsen 

Lillian Seestedt trækker sit kandidatur 

 

Formanden har en aftale med Jan Hylleborg om et interview. 

Derudover er der aftalt et interview i lokalradioen.  

 

NB: I sommerhilsenen skal der stå at valget i år bliver spændende 

da vi skal have valgt en helt ny bestyrelse og en ny formand.  

 

        9.1.2. Forslag til valgprocedure.  

Valgprocedure udvalget samles umiddelbart efter sommerferien for 

at fremkomme med en plan hvis vi ikke har en formandskandidat. 
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FriSe skal kontaktes for at høre om de juridiske aspekter og om 

der er erfaringer for tilsvarende situation eller om de har 

løsningsmodeller.  

 9.2. AP-udvalg 

        9.2.1. Frivillig fredag d. 1.10.2021 

     Tema: ”Sammen kan vi mere!” 

      Sted: Broparkens store festsal 

     Vi inviterer alle vore medlemsforeninger til arrangementet med 

     tilbud om op til 3 plader pr. forening. Vi forventer max. 100  

     deltagere.  

 

     Program: 

     16.00 – 16.15: Velkomst. Enten ved formand eller ved  

                             koordinator 

     16.15 - 17.10: Workshop Foreningsportal 

     17.15 – 17.40: underholdning ved Crumme 

     17.45 – 18.45: Networking og åben mikrofon 

     18.45 – 19.30: Vi spiser sammen 

     19.30 – 20.30: Foredrag om sociale medier. Kaffe og kage 

     20.30: Tak for i dag 

     PR: 

     Der skal laves et eller flere facebook-opslag.  

     Der skal udsendes invitationer til medlemsforeningerne i uge  

     31.         

     

     Deadline for tilmelding d. mandag d. 13. sept.  

      

     Vi har fået accept fra Dorthe Larsen vedr. workshop om  



 

7 
 

     foreningsportal 

     Og en foreløbig accept fra Michael Bank Weltz vedr.   

     foredrag om sociale medier.  

 

 

     Samt foreløbig accept fra Chrumme vedr. underholdning.  

     Der skal arrangeres et møde med Chrumme og Henning med  

     AP-udvalget efter sommerferien.  

     Annie Arnoldsen Petersen og Britt Jensen skal inviteres.  

 

10. Arrangementer 

Afholdte arrangementer: 

     10.1. Store Cykeldag 

Det var en god dag med solskin og mange mennesker. Vi lærte at 

servering skal fremadrettet foregå udendørs.  

     10.2. Åbent Hus Islev Bibliotek 

Det var også et vellykket arrangement.  

Kommende arrangementer 

     10.3. Generalforsamling d. 25.8.2021 

      

Ulla og Kirsten sidder ved indgangen.  

 

              10.3.1. Udsendelse af indkaldelse.  

Udsendelse skal planlægges på næste FU-møde d. 29.6 

Tidligere medlemmer skal noteres at de modtager genvalg.  

     10.4. Rødovredagen d. 4.9.2021 

     Vores tilmelding er bekræftet. Vi vil få mere information på  

     et senere tidspunkt.  
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11. Næste møde 

d. 10.8, kl. 17.00 Hvor bestyrelsen skal se på GF som afholdes  

d. 25.8.  

Derefter mødes bestyrelsen igen d. 31.8, kl.17.00 

12. Eventuelt 

Vi har en forventning om at VVS´erne er færdige i vore lokaler når 

vi kommer frem til august.  

 


