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Referat bestyrelsesmøde d. 31.8.2021, kl. 17.00. 

Tilstede:  Janne E. Andersen, Håkon Nielsen, Kirsten Torp,  

Ulla Spangtoft, Trine Kjær, Jens Dalsgaard, Esther 

Haugaard, Fouzia Awala 

 

Afbud:  Kamilla Albek, Nanna Lodberg 

Referent: Lars Thorndal 

 

1. Valg af dirigent 

 Ulla blev valgt 

2.  Velkomst ny bestyrelse 

Håkon Nielsen (ny formand) fortalte kort om sin baggrund. Håkon 

vil tage kontakt til hvert enkelt bestyrelsesmedlem for en personlig 

samtale. 

De enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv.  

3. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden godkendt 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde (10.8.2021).  

Vedr. pkt. 5.1.  

Vi har modtaget 2 x 25.000 i år og får 2 x 25.000 kr. også næste 

år.  

4.a Bestyrelsens konstituering 

Trine Kjær blev valgt som Rødovre Frivilligcenters næstformand 

5. Nyt fra kassereren.  

 Regnskab august er endnu ikke afsluttet.  

 Vi har modtaget 50.000 kr. fra SoBo.  
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6. Sidste nyt fra formand, koordinator og bestyrelse samt  

                 Meddelelser 

 Formand: 

Formanden har udtalt sig til Rødovre Lokal Nyt og blev interviewet i 

Rødovre Lokalradio d. 30.8.  

 Koordinator. 

Nyt udkast til en samarbejdsaftale med kommunen fremsendes 

snarest fra Janne E. Andersen. Dette udkast skal forelægges 

bestyrelsen til debat/godkendelse på bestyrelsesmødet d. 28.9. 

Der er afholdt et introduktionsmøde med den nye formand. 

Deltagere: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Lars Thorndal, 

Håkon Nielsen.  

Der er afholdt et første møde vedr. overblik over arbejdsopgaver 

og prioritering. Deltagere: Jens Dalsgaard, Janne E. Andersen, 

Lars Thorndal, Mette T. Christensen og Kirstine R. Due.  

Mette (RFC administrativ medarbejder) foreslår at vi præsenterer 

hvert enkelt bestyrelsesmedlem på Facebook med en kort tekst og 

evt. et gruppebillede af bestyrelsen som introduktion af den nye 

bestyrelse.  Derudover skal vi have nye billeder af samtlige 

bestyrelsesmedlemmer ifm. opdatering af hjemmeside.  

Det blev aftalt at vi gør dette på næste møde.  

Hilsen fra Yvette og de frivillige i mandags-/fredagscafeen med tak 

for bidrag til bustur til traktørstedet Gjørslev Bøgepark.  

Status projektkoordinator: 

1) Samskabelse.  

Aftalen med Sobo  er igang og bærer frugt.  Fremadrettet vil vi 

være tilstede på SoBo, Egegårdsvej 48, mandag og torsdag i 

tidsrummet 10-12.  
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Vi planlægger udvikling af to konkrete selvhjælpsgrupper. 

Selvhjælpsgruppe 1: Pårørende til personer med autisme. 

Selvhjælpsgruppe 2: Efterværn for kvinder der har været på 

krisecenter.  

Der har været afholdt flere samtaler med borgere vedr. 

foreningstilbud i kommune og samarbejdet omkring foreningstilbud 

ifm. projekt ”Sammen om familien” er fortsat igang. Der er afholdt 

et evalueringsmøde med repræsentanter fra SoBo. Konklusionen 

var at begge parter synes at samarbejdet giver rigtig god mening. 

Vi giver løbende sagsbehandlere mere information om 

foreningssamarbejdet og får selv bedre indblik i SoBo´s 

arbejdsområder.   

2)  Selvhjælp;  

Temaaften om mænds sundhed er afholdt, og temaaften vedr. 

Kvinder midt i livet afholdes i morgen onsdag d. 1.9.2021.  

Temaaften til Pårørende til personer med misbrug er planlagt til 

afholdelse i september. 

Grupper for pårørende til demensramte er genopstartet. En 

pårørende gruppe er blevet selvkørende. Samarbejde med ny 

demenskoordinator etableret. Selvhjælpsgruppeledere for 

pårørende til demente, er arbejds- og delvist sygdomsramte så der 

arbejdes på at rekruttere ekstra og vi håber på at flere 

interesserede deltager i selvhjælpsgruppeleder kurset.  

Gå gruppe kører/vandrer stadig hver onsdag.  

Veterancafe holder kort oplæg på flagdag 5 sep.  Der vil blive 

udsendt en indbydelse ifm. flagdagen hvor tilbuddet om 

veterancafe også er nævnt.  

3) Økonomi;  

Aftale med Velliv foreningen om at de overrækker papircheck (de 

rigtige penge kommer også:) til frivillig fredag som vi afholder 1 

oktober.  

Paragraf 18 søges til oktober.  
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Afventer afklaring omkring samskabelse og selvhjælps budget til 

2022 og hvad der kræves af midler for at opretholde stilling og 

aktiviteter. 

Bestyrelse: 

Det afgående FU har været ude at spise sammen som afslutning 

på en god periode. 

 6.1. Oversigt over bestyrelsen.  

Der vil blive udfærdiget en revideret liste nu bestyrelsen har fået en 

ny næstformand, og formanden oplyser at han i en periode vil blive 

genhuset på ny adresse i Rødovre. Listen udsendes sammen med 

referat af dette møde.  

 6.2. Ny repræsentant i Folkeoplysningsudvalget 

Henning fortsætter og punktet tages op på næste 

bestyrelsesmøde.  

6.3. Årshjul.  

Der skal afholdes en julehygge dag og en julefrokost. Disse 

arrangementer skal indføres snarest.  

Punktet sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde 

Temaaftener skal indføres i årshjulet 

7.             Opfølgning.  

 Punkterne blev gennemgået 

8. Arrangementer 

Kommende arrangementer 

     10.2. Rødovredagen d. 4.9.2021.  

     Frivillige på dagen:  

     Fouzia Awala kommer kl. 12. 

     Jens og Hanne Dalsgaard. kommer  

     Trine Kjær 

     Der skal reklameres for Frivillig Fredag 
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     10.3. Frivillig Fredag d. 1.10.2021.  

     Der er udsendt invitation til foreningslivet i Rødovre med  

     deadline d. 24.9.2021.  

      

     Tilmeldinger:  

     1 person. Kirsten Torp Lokalhistorisk forening 

     5 personer. Fouzia Awala Somalisk kvindeklub 

     1 person. Ulla spangtoft ældresagen 

     1 person. Esther Haugaard Vandværket 

     1 person. Håkon Nielsen, RFC 

     2 personer. Hanne og Jens Dalsgaard, RFC 

     1 person. Janne E. Andersen, RK 

9. Næste møde 

 d. 28.9.2021 

10. Eventuelt 

 Næste Forretningsudvalgsmøde d. 14.9 kl. 13.30  


