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Referat bestyrelsesmøde d. 28.9.2021, kl. 17.00. 

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

Jens Dalsgaard, Esther Haugaard 

Afbud:  Ulla Spangtoft, Nanna Lodberg, Kamilla Albek, Fouzia Awala, Trine 

Kjær 

Referent: Lars Thorndal 

1. Valg af dirigent 

 Esther Haugaard blev valgt 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Nyt punkt: 

9.3. Indbydelse til netværksaften.  

3. Godkendelse af referat fra sidste møde (31.8.2021).   

 Referat godkendt 

4.  FU-referat til orientering.  

Referat taget til efterretning 

5. Nyt fra kassereren.  

5.1. Regnskab.  

Vi har modtaget 50.000 kr. ifm. SoBo aftalen 

Det er lykkedes at betale feriefonden de opsparede midler.  

 5.2. Revisionsprotokollat til underskrift.  

Revisionsprotokollatet blev underskrevet af samtlige 

tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og vil blive tilsendt 

Socialstyrelsen ASAP.  
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6. Sidste nyt fra formand, koordinator og bestyrelse samt  

                 Meddelelser 

 Formand: 

 Intet udover dagsorden 

 Koordinator: 

Broparkens ældreboliger har dannet en gruppe og vil fremadrettet 

mødes og afholde sociale sammenkomster i RFC hver fredag kl. 

14-16.  

Gruppen af repræsentanter for kommunale institutioner i Islev 

(Projekt ”Sammen med borgeren”) vil forsøge at samles her efter 

corona. Tanken er at gøre en indsats for at genoplive 

juletræstænding på Islev Bibliotek.  

Projektkoordinator:  

1) Samskabelse.  

Samarbejdet med SoBo begynder så småt også at vise resultater. 

Der er flere borgere som er blevet henvist til os via ”Mød mig” og 

både vi og de kommunale medarbejdere er glade for de 

muligheder som samarbejdet giver.  

Vi har haft en sagsbehandler med på selvhjælpskursus og planlagt 

første temaaften i november. 

2)  Selvhjælp;.  

En pårørende gruppe er blevet selvkørende.  

Samarbejde med ny demenskoordinator etableret.  

Gå gruppe kører/vandrer stadig hver onsdag.   

Kvindegruppe plus 45 starter op d. 4. oktober.  
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KVM har svært ved rekruttering vi planlægger møde med Gentofte 

frivilligcenter om det. Der er blevet afholdt et selvhjælpskursus  

med fire deltagere. Tre frivillige, heraf to nye og en genganger, 

samt en kommunal medarbejder fra ”Mød mig”. 

opstart af KVM4 er flyttet til uge 43 og slutter uge 50  

Bestyrelse: 

Der blev fremsat én strøtanke om mulighed for at vores cafe-

arbejde evt. skal danne en forening således at foreningen kan 

søge midler i kommunen og i eksterne fonde. Et samarbejde med 

Broparkens venner blev nævnt i den forbindelse. Punkt på 

forretningsudvalgets næste møde.  

 6.1. Orientering fra arbejdsgruppe 

Gruppen er ved at finde ud af hvad sekretariatets opgaver er i dag 

og hvad de skal være fremadrettet.  

Derudover er formålet at prioritere sekretariatets opgaver,  

afdække kompetencer, samt gensidig forventningsafstemning 

mellem bestyrelse og medarbejdere.  

Derudover vil arbejdsgruppen se på RFC´s forretningsorden og 

vedtægter 

På det seneste møde blev de enkelte medarbejderes opgaver 

gennemgået.  

Gruppen består af Håkon, Jens, Janne og medarbejdere.  

6.2. Revideret Årshjul.  

Årshjulet taget til efterretning, Nyt revideret årshjul udsendes med 

dette referat til bestyrelsen 

Fremadrettet skal tilføjelser markeres med gul.  

 6.3. Ny repræsentant i Folkeoplysningsudvalget 

Henning har fremsendt 2 invitationer tilsendt repræsentanter fra 

Folkeoplysningsudvalget 
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- Partiernes idrætspolitik de næste 4 år – Rødovregaard den 7. 

oktober 2021 

- Invitation til foreningslederfest 2021 for Rødovres spejder- og 

idrætsliv 

Henning er villig til at fortsætte på posten frem til kommunalvalget.  

Henning kan ikke, hvis bestyrelsen vælger at han skal sidde frem 

til kommunalvalget), deltage i foreningslederfesten men kan godt 

deltage i debatmødet. 

Bestyrelsen vil gerne at Henning fortsætter frem til 

Folkeoplysningsudvalget skal udskiftes efter kommunalvalget. 

Henning må meget gerne repræsentere RFC ved debatmøde vedr. 

Partiernes idrætspolitik de næste 4 år – Rødovregaard den 7. 

oktober 2021 

7.  Udkast samarbejdsaftale mellem RK og RFC.  

Samarbejdsaftalen blev underskrevet af formand og kasserer. Vi 

afventer at modtage samarbejdsaftalen underskrevet af Henrik 

Abildtrup.  

 7.1. Dagsorden samarbejdsmøde med RK d. 28.10.2021  

Præsentation af eksisterende projekter og næste års fokuspunkter.  

Fremtidigt samarbejde og flere lignende muligheder som den 

eksisterende SoBo aftale 

8.             Opfølgning.  

 Punkterne blev gennemgået 

9. Arrangementer 

Kommende arrangementer: 

8.1. Frivillig Fredag d. 1.10.2021.  

Der er 72 tilmeldte alt inkl.  

FRI stiller med 4 frivillige til hjælp med det praktiske 

Håkon holder velkomsttalen 

Mad leveres af Lokalhus Syd 
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Kaffe og kage samt service er bestilt i Broparkens cafe 

8.2. Datoer for julehyggedag (åbent hus) og julefrokost. 

Mandags-/fredagscafeen har planlagt gløgg og æbleskiver d. 

10.12, kl. 13.00. (Yvette er åben for at vi slår det sammen med 

RFC´s julehyggedag).  

RFC afholder julehyggedag sammen med Mandags-

/fredagscafeen d. 10.12 kl. 13-17 

Julefrokost afholdes d. 2.12 

Mødetid kl. 17 for de aktive frivillige til arrangementet 

Mødetid for deltagere kl. 18.  

Trine Kjær, Ulla Spangtoft og Kirsten Torp er julefrokostudvalg. 

9.3. Indbydelse til netværksaften 

Der er i dag udsendt indbydelse fra kommunen til netværksaften 

på Ørbygård d. 27.10, kl. 17.30 – 21.00 

Håkon Nielsen skal tilmeldes 

Esther Haugaard skal tilmeldes 

10. Næste møde 

Samarbejdsmøde med Rødovre Kommune og bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 28.10  

11. Eventuelt 

Vandværket vil gerne promoveres som en mulighed for 

veteranerne som mødes i vores veterancafe.  

Vi skal have taget billeder af de nye medlemmer af bestyrelsen til 

vores hjemmeside. Det drejer sig om  

Håkon Nielsen  

Kamilla Albek 

Nanna Lodberg 


