Referat bestyrelsesmøde d. 10.8.2021, kl. 17.00.
Tilstede: Janne E. Andersen, Henning Foss, Kirsten Torp,
Ulla Spangtoft, Trine Kjær, Villy Kofod, 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 (22.6.2021)
Referat godkendt
4. FU-referat til orientering.
Vedr. Referat FU-møde tirsdag d. 3. august
Ifm. punktet eventuelt i referatet står der anført at det forekommer at der er
uoverensstemmelser mellem Seniorrådet og RFC´s opfattelse omkring
henvendelse vedr. konflikthåndtering. Ulla Spangtoft kunne oplyse at
Formanden for seniorrådet havde haft travlt og det var hans udlægning af
samtalens forløb.
Der blev spurgt ind til §18 midler hvor vi sammenlagt har modtaget 100.000
kr. ( 2 x 50.000 kr.)
5. Nyt fra kassereren.
5.1. Regnskab juli 2021.
Vi har endnu ikke modtaget midler fra SOBO (50.000 kr.). Faktura er
afsendt.
Vi har fået 2 x 50.000 kr. bevilget af Velliv foreningen til
selvhjælpsgruppe projekter. Det er vigtigt at vi holder øje med
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konteringerne til disse projekter.
5.2. Revideret budget 2021.
Revideret budget version 7 blev fremlagt.
6. Sidste nyt fra formand, koordinator og bestyrelse samt meddelelser
Formand:
Formanden er blevet interviewet til både Rødovre Lokal Nyt, Lokal TV og
Rødovre Lokalradio.
Koordinator:
Der er blevet nedsat en gruppe som vil gennemgå sekretariatets
arbejdsopgaver med henblik på optimering af vore ressourcer samt
servicering af både formand, FU og bestyrelse. Gruppen består af Jens
Dalsgaard, Janne E. Andersen og Lars Thorndal. Første møde afholdes d.
12.8. hvor alle medarbejdere også vil deltage. Målsætningen med det første
møde er at afklare hvilke spørgsmål som bør besvares og få en første skitse
udarbejdet vedr. proces.
Kirstine har fået meddelelse fra kommunen om at hendes ansættelse i Social
og sundhedsforvaltningen ikke vil blive forlænget udover årsskiftet.
Samarbejdsmøde med Rødovre Kommune afholdes d. 28.10.2021, kl. 17.00
Nyt udkast til en samarbejdsaftale med kommunen fremsendes snarest fra
Janne E. Andersen. Dette udkast skal forelægges bestyrelsen til
debat/godkendelse på bestyrelsesmødet enten d. 31.8 eller senest d. 28.9?
Koordinator har været i Rødovre Lokal Radio i går.
Samskabelsesprojekter og Selvhjælp:
Samskabelsesprojekt:
Projekt ”Sammen om familien” er fortsat i gang.
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Aftalen med Social og Borgerservice, projekt ”mød mig” er igangsat.
Samarbejdet bærer allerede frugt på den måde at vi kan samarbejde om
selvhjælpsgrupper og give sagsbehandlere mere information om
foreningsarbejdet.
Selvhjælp:
Der planlægges to temaaftener i august og september om hhv. Mænds
sundhed og Kvinder mit i livet +45.
Temaaften i september ifm. Pårørende til personer med misbrug er ikke nemt
da det er svært at finde de personer som er målgruppe.
Pårørende til demente grupperne er genstartet. Den ene gruppe er blevet
selvkørende.
Samarbejde med kommunens nye demenskoordinator er etableret.
Veterancafe holder kort oplæg på flagdag d. 5.9
Bestyrelse:
6.1. Revideret årshjul.
Ingen kommentarer
6.2. Ansøgning om medlemskab af RFC.
Mødrehjælpens lokalforening Hvidovre-Rødovre har ansøgt om
medlemskab af RFC. Ansøgning er imødekommet
7. Opfølgning.
Punkterne blev gennemgået
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8. Arrangementer
Kommende arrangementer
8.1. Generalforsamling d. 25.8.2021
8.1.1. Status på det praktiske
Generalforsamling er annonceret rettidigt i Rødovre
Lokal Nyt.
Endelig dagsorden bliver udsendt snarest. Deadline for
indsendelse af forslag til dagsorden er i dag 10.8.2021.

Henning Elmelund har sagt ja til opgaven som dirigent.
Henning vil få en ”kørebog” ifm. dirigentrollen tilsendt.
Bestyrelsen mødes kl. 17 til forberedelse af
arrangementet
Vi skal huske afstand og afspritning.
Vi bestiller kaffe og kage i Broparkens kantine
Jens tjekker op på revisors deltagelse på
generalforsamlingen.

8.1.2. Status på valg til bestyrelsen
Vi har en formandskandidat. Håkon Nielsen
Vi har en kandidat til kassererposten. Jens Dalsgaard
Derudover har vi 7 kandidater til bestyrelsen.
Trine Kjær
Ulla Spangtoft
Esther Haugaard
Kirsten Torp
Fouzia Awala
Kamilla Albek
Den syvende er Håkon Nielsen, (ifald han ikke bliver
valgt som formand).
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Den afgående formand har tilbudt at deltage i en
overdragelsesforretning med den nye formand.
8.1.3. Bestyrelsens beretning.
Beretningen er godkendt af bestyrelsen

8.2. Rødovredagen d. 4.9.2021
RFC er tilmeldt. Vi afventer stadig information fra
Kommunen.
8.3 Frivillig Fredag d. 1.10.2021
Koordinator afholder møde med Michael Bank Weltz på
fredag hvor detaljer omkring hans oplæg vedr. brug af
sociale medier vil blive aftalt. Derefter vil der blive
udsendt en invitation til alle vore medlemsforeninger med
program for dagen. Aftalen med Chrumme vedr. tidspunkt for
hans underholdning skal konfirmeres.

9. Næste møde
Næste møde er d. 31.8.2021 kl. 17.00

10. Eventuelt
Vi skal være opmærksomme på at Bent Jensen får sin gave som afgående
formand på et senere tidspunkt.
Tak til Henning Foss og Villy Kofod for deres engagement og arbejde i
bestyrelse og FU.
Foreningen ”Omsorg og samvær” opstarter hold nr. 7 på Engskrænten
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