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Referat bestyrelsesmøde d. 28.10.2021, kl. 17.00.  

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

Jens Dalsgaard, Esther Haugaard, Fouzia Awala, 

 

Afbud:  Ulla Spangtoft, Nanna Lodberg, Kamilla Albek, Trine Kjær 

Referent: Lars Thorndal 

 

1. Valg af dirigent 

 Håkon blev valgt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Numrene har forrykket sig i den udsendte dagsorden. Koordinator 

beklager.  

Nyt punkt: 5.3. Fremskrevet regnskab 2021 

Dagsorden godkendt 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde (28.9.2021).   

 Referat godkendt 

4. FU-referat til orientering.  

 Referatet taget til efterretning 

5. Nyt fra kassereren.  

5.1. Regnskab.  

Lønudgifter har løftet sig grundet indbetaling af hensatte 

feriemidler.  

Vellivforeningens tilskud for 2021vil blive udbetalt når vi er klar til at 

specificere vore udgifter.  
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5.2. Budgetforslag 2022.  

Budgetforslaget blev udleveret på mødet 

Flere punkter blev gennemgået og belyst 

Kasseren forsøger at lave en aftale med SoBo om at udskyde 

genforhandling af samarbejdsaftale til januar – februar 2022 

Budgetudkastet er godkendt med henblik på fremsendelse til 

socialministeriet.  

5.3. Fremskrevet regnskab 2021.  

Det fremskrevne regnskab blev udleveret på mødet 

For at lave et budget for 2022 er det nødvendigt at fremskrive dette 

års regnskab.  

Flere punkter blev gennemgået og belyst 

Lønudgifterne er blevet løftet iht. overenskomst. 

Der skal foretages en registrering af anvendte timer ifm. SoBo 

aftalen.  

Der skal fremsendes en sidste regning for 2021 til SoBo på  

16.667 kr. 

Fundraising: 

§18. Ansøgningen vil blive behandlet på Social-og 

Sundhedsudvalgets møde den 30. november 2021 og meddelelse 

Eventuelt tilskud vil blive meddelt medio december 2021. 

6. Sidste nyt fra formand, koordinator og bestyrelse samt  

                 Meddelelser 

 Formand 

 Formanden er begyndt at holde samtaler med de ansatte.  

Vi forventer at påbegynde vores brug af Rødovre Foreningsportal 

pr. 1.11.2021.  



 

3 
 

 

Der skal foretages en opdatering af vores hjemmeside til en nyere 

version. Der skal laves et estimat på den udgift inden vi sætter i 

gang. Kasseren tager kontakt til Mette T. Christensen og Jens 

Kragholm som er vores it-frivillige.  

Samarbejdsmøde med kommunen er udskudt, og vi laver nogle 

mødeforslag ved næste møde hvor der skal udarbejdes et årshjul 

for 2022.  

 Koordinator 

 Yvette er kommet til skade men det går bedre.  

RFC nyhedsbrev oktober 2021 er udsendt 

Kirstine har fået reduceret i sine arbejdsopgaver da hun har været 

overbebyrdet i en periode 

Kirstine er blevet hjemsendt i dag på grund af nærkontakt til en 

corona smittet. Vi afventer testresultat  

Projektkoordinator:  

Samskabelse.  

Aftalen med Sobo kører nogenlunde efter planen. Temaften om 

pårørende til autisme d. 25. november laver vi i samarbejde med 

SOBO. 

Selvhjælp.  

Kvindegruppe er startet op 4 oktober.  

KVM har svært ved rekruttering, vi har derfor startet samarbejde op 

med Gentofte frivilligcenter. De låner vores gruppeledere, vi 

rekrutterer deltagere fra begge kommuner til begge vores hold. 

Der er omtale af vores aktiviteter i næste nummer af Sammen om 

Rødovre. 
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Andet 

Kursus i konflikthåndtering for frivillige og foreninger a<fholdes 

tirsdag d. 23. november kl. 16.30-19.  

Tema-aften for pårørende til personer med autisme afholdes 

torsdag d. 25. november kl. 16-18  

Bestyrelse 

Intet udover dagsorden  

6.1. Udkast målsætning og strategi 2022-2023.  

Vi har modtaget meddelelse fra FriSe om at socialministeriet vil 

bede om dokumentation ifm. FRIG midler d. 15.11.  

Der er udarbejdet et første udkast til en målsætning og strategi 

som er blevet tilsendt Kirstine for hendes gennemgang og bidrag. 

Formanden og koordinator afholder et nyt møde tirsdag d. 2.11, 

således at der kan fremsendes et endelig forslag til godkendelse i 

bestyrelsen.  

Fremadrettet skal der indskrives nogle datoer ifm. fremtidig 

udvikling af målsætning og strategi så vi har dokumentationen klar 

når Socialministeriet melder ud.  

 

7.             Opfølgning.  

Punkterne blev gennemgået.  

8. Arrangementer 

Afholdte arrangementer 

8.1 Frivillig Fredag. 

Overordnet set var arrangementet en succes.  
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Såfremt RFC fremadrettet vil fejre Frivillig Fredag som en 

netværkskonference skal det overvejes om det er en god ide at 

have et indlæg efter servering.  

Der skal nedsættes et arbejdende udvalg ved bestyrelsesmødet i 

januar så der kan fremlægges et forslag i marts/april.  

Rødovregård skal bookes allerede nu.  

Kommende arrangementer 

8.2. Julefrokost 

Det blev besluttet at julefrokosten afholdes d. 3.12  

Udvalget arbejder på arrangementet 

8.3. julehyggedag (åbent hus) d. 10. december kl. 13-17 

Der skal ikke være organiseret sang men gerne hyggemusik.  

Koordinator er organisator 

9. Næste møde 

 Tirsdag d. 30.11, kl. 17.00 

 Punkt til dagsorden årshjul 2022 

Afbud fra Janne 

10. Eventuelt 

 Intet  


