Generalforsamling RFC d. 29. april 2015
Bestyrelsens beretning.
Indledning:
Velkommen til jer alle. Dejligt at se at I bakker op om det frivillige
sociale arbejde i vores kommune.
Generelle betragtninger:
Vi ved, at verden hele tiden forandrer sig. Onde kræfter kan
indimellem styre vort liv, livet kan være fyldt med uretfærdighed,
håbløshed og følelsen af ikke at være elsket eller værdsat. Måske
har man været uretfærdigt behandlet eller oplevet en tragedie,
men man kan også have glæder, fornøjelser og spændende
oplevelser.
Vi synes at vi gør det godt, men spørgsmålet er om vi kan gøre
det endnu bedre.
For at gøre det, må vi begynde med os selv. Vi må tænke på
næstekærligheden til hinanden, behandle andre som vi selv
ønsker at blive behandlet, ændre vore tanker og synspunkter for
andre og skabe en dialog ved konflikter. Vi må tænke på, at intet
menneske er fuldkomment og alle kan opfatte og lave fejl. Alle
som er involveret i frivilligt socialt arbejde er ildsjæle. Ildsjæle er
fantastiske mennesker som gør en stor forskel for andre. Men
ildsjæle kan også være meget viljesfaste og til tider komme til at
sætte tingene lidt for meget på spidsen i en ophedet diskussion.
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Ord fortæller om de følelser og tanker, der gør os til det
menneske vi er og det er vigtigt, at vi omhyggeligt tænker på den
måde vi taler om og med hinanden. Ord begynder som tanker, så
vi må tænke før vi taler og fylde hjertet med noget godt, hvad der
er sandt, hvad der er af alvorlig betydning og er retfærdigt.
Næsten alle mennesker forstår betydningen af at være noget for
et andet menneske, at få et netværk og være sammen med
andre, som giver os styrken til vort liv og øger vores livskvalitet
både for os selv og for andre.
Det er ikke sundt at være ene, derfor vælger mange, at dele
aktiviteter sammen med andre, bare for, at komme ud af en
ensomhed og den daglige trummerum. De deler gerne de
ressourcer og interesser, som de har.
Det kræver ingen uddannelse, at bruge de ressourcer vi har, men
det gør mange gange en stor forskel for dem, vi bruger dem på.
Bare det at have overskud til at vise mennesker venlighed og
forståelse, kan bringe glæde til et medmenneske. Glæden er som
et lys, tænder du det for andre, falder dets skin tilbage på dig
selv.
Hvert menneske er unikt. Der findes ingen i verden som er ens, vi
er alle er forskellige, og det er forskelligheden, der gør os til det
menneske vi er. Vi må aldrig sammenligne os med hinanden, men
vi kan lære af hinanden og ændre opfattelser, synspunkter og
væremåde og derved blive bedre og klogere. Det er forskelligt,
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hvordan vi reagerer over for, hvad vi bliver udsat for i vort liv,
men vi har alle de samme behov for at blive både set og hørt, de
samme behov for omsorg, varme og kærlighed.
Vi som er samlet her i aften, har alle det tilfælles at vi ønsker at
være noget for både hinanden og for vore medmennesker. Vi
kommer fra forskellige foreninger og grupper. Den vej vi har valgt
giver os mulighed for at danne netværk eller søge hjælp, som vi
måtte ønske, hvad enten det er i frivilligcentret, kommunen eller
hos andre, som deler den samme interesse som os selv.
Frivilligcentret ønsker at være jer behjælpelig på hvilken som
helst måde i har brug for det. Både vore lokaler og vore
medarbejdere står til jeres rådighed.
Året der gik:
Store Cykeldag søndag d. 15. juni var igen en stor succes. Vi
havde besøg af omkring 300 glade Rødovrecyklister med
borgmesteren i spidsen. Store cykeldag er hvert år en stor gevinst
for frivilligcenteret hvor vi får en gylden mulighed for at vise
vores faciliteter frem og for at møde borgere som ellers ikke
finder vejen forbi. Der skal lyde en stor tak til kommunen for at
give os muligheden for at deltage, også igen i år.
Frivillig fredag blev afholdt d.26/9. og temaet var: ”Frivillig der
hvor du lever”, som handlede om, at vise den energi og livsglæde
det er, at lave frivilligt arbejde, Nogle kom forbi, men ikke det
antal vi kunne ønske, det har vi så lært af og tager det op til ny
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vurdering i 2015, hvor vi vil prøve noget nyt og anderledes og har
booket Rødovregård.
Frivillig Konference d.11/10 -2014 var en lørdag, hvor
formiddagen bød på undervisning om den svære samtale, som
handlede om måder at løse konflikter og bedre værktøjer i
forbindelse med samarbejde.
Eftermiddagen bød på workshops hvor man kunne høre om
Bybier i Milestedet, Natteravnene, Aktiv Fritid, Prærien, og ikke
mindst kommunens tanker om den nye frivilighedspolitik. Der
blev også tid til en sammenkomst hvor vi sang sammen under
ledelse af en professionel korleder. Det var et inspirerende og
hyggeligt arrangement. Hjælpere og bestyrelsen var på tæerne
fra om morgen kl.8.30 – kl.17 og bidrog til en rigtig god dag. Tak
skal I have.
Rødovre Kommune inviterede til tre kursuslørdage, d.6/9.d.
4/10 d. 8/11,- 2014. Pladserne på kurset var hurtigt booket op, og
vi havde tre virkelig gode undervisningslørdagen som handlede
rekruttering og fastholdelse af frivillige, udvikling og synlighed.
Vi har også haft en foredragsaften med temaet ”Pårørende til en
misbruger”. Desværre kom der ikke så mange som vi havde
håbet, men aftenen var en god aften for dem som mødte op, og
vi fik talt om mange af de tabuer som der findes på området.
Årets ildsjæl blev kåret på Ørbygård d.11/12 -2014.
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19 kandidater var opstillet og prisen som årets ildsjæl gik til Mad
gruppen i Lokalhus Syd. I samme måned gav Socialpædagogernes
Landsforbund (SL) Rødovre Kommune en flot førsteplads i sociale
indsatser – en kortlægning af kvaliteten i kommunernes indsats
på det sociale område. Prisen blev overrakt til Formanden for
Social og Sundhedsudvalget Britt Jensen, så stort tillykke til både
Rødovre Kommune og Lokalhus Syd herfra.
Bestyrelsen har været til i alt 4 undervisningsaftener over
vinterperioden 2014 og 2015. Vi er blevet undervist omkring
ledelse, kommunikation, strategi og målsætning. Det var fire
virkelig gode undervisningsaftener.
Vi har selvfølgelig også haft vores julearrangement med åbent
hus, æbleskiver, gløgg, sang og julehygge. Det er en fast tradition
hvor rigtig mange af centerets venner kommer forbi med tak for
året der gik og og ønsket om en glædelig jul.
Der er mange som bakker op om vores arrangementer, og der er
heldigvis stadig plads til endnu flere. Har I som repræsentanter
for medlemsforeningerne nogle forslag eller ønsker for det
kommende år, så hører vi meget gerne fra jer.
Vi har i året der er gået haft 3 virksomhedspraktikanter. Som hver
på deres måde har ydet en virkelig god indsats. Ikke mindst med
hensyn til opsætning og lancering af vores nye hjemmeside, og i
forberedelsen af Den Sociale Vejviser. Vi har desuden haft Jørgen
Andersen fra Natteravnene ansat i en tre måneders
løntilskudsstilling fra december til marts.
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Ved juletid var vi desværre nødt til at sige farvel til vores
selvhjælpskoordinator, Gitte. Det betyder at vores
frivilligkoordinator pt. er alene på kontoret. Vi håber meget snart
på at kunne søge en ny administrativ medarbejder og
selvhjælpskoordinator, men går og venter på en bevilling fra
Socialministeriet.
Den Sociale Vejviser blev udgivet i februar. (Fremvis et
eksemplar) Det har været et kæmpearbejde at få alle data
indsamlet, men nu den er på gaden er vi meget stolte af
resultatet. Ikke mindre en 125 foreninger og grupper er at finde i
opslagsværket. Ganske imponerende og et vidnesbyrd om at det
frivillige sociale arbejde virkelig har noget at byde på i Rødovre.
Både vores nye hjemmeside og Den Sociale Vejviser er helt i
topklasse, og tåler sammenligning med det bedste vi finder i
Danmark. Der ligger eksemplarer af bogen fremme og alle er
selvfølgelig velkomne til at tage et eller flere eksemplarer med
hjem til jeres forening.
Der er også kommet en ny folder som præsenterer vores
frivilligcenter, og den er blevet uddelt i stort antal af vore
frivillige. (Fremvis et eksemplar)
Det sidste Nyhedsbrev udkom også i februar. (Fremvis
eksemplar). Vores intention er at Nyhedsbrevet skal udsendes 4
gange årligt.
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Frivilligcentret er på 2 år vokset fra 20 til 43 medlemsforeninger,
det er mere end fordobling. Det er dejligt at opbakningen til
frivilligcenteret viser så positiv en udvikling.
Vi skal også huske, at rose vore frivillige foreninger og frivillige
hjælpere, de støtter op omkring vores center, bl. a. med
aktiviteter, går ud med vores flyers, folder dem og hjælper til ved
arrangementer m.m. Vi vil benytte denne chance til, at sige en
stor tak til jer frivillige i frivilligcentret, I er med til, at gøre en
forskel og få tingene i huset til at fungere.
Vore lokaler:
Der er opsat lameller i kortstuen, pejsestuen og på kontorerne,
samt rullegardiner for dørene og de lange vinduer. Super Brugsen
i Vanløse sponserede 2700 kr. til indkøb af evt. mangler, de blev
brugt til lamellerne og rullegardiner i pejsestuen.
Vi har indkøbt flere skabe til garderoben da flere foreninger har
efterspurgt skabsplads.
Billard/ pool bordet er blevet renoveret og har fået nyt klæde.
Der er også blevet indkøbt både kaffekopper og tallerkener. Langt
størstedelen af den udgift blev sponseret af Klub 9.
Der er opsat nye lamper i loftet med energisparepærer og
indgangspartiet har fået nye og mere driftsikre skydedøre.
Vi har et virkeligt dejligt center med nogle fantastiske rammer.
Jeg håber, at vi alle gør hvad vi kan, for at vedblive med at have
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et frivilligcenter, som et rent og et dejligt sted, hvor vi kan mødes
og udveksle interesser og aktiviteter. Vi vil opfordre til, at man
passer på de ting, der findes i eller lånes af centret, og sætter
dem på plads igen efter brug. Lad os hjælpe hinanden med at
passe på vore lokaler og vores inventar.
Året der kommer:
Bestyrelsen har i forbindelse med den tidligere nævnte
undervisning formuleret en række strategier og målsætninger for
frivilligcentret. Vores håb er at det kan hjælpe både bestyrelse,
centrets ansatte og frivillige i deres arbejde for frivilligcenteret.
Efter denne beretning vil bestyrelsens målsætninger og strategi
for de kommende år blive præsenteret.
Igen i år vil vi gennemføre Frivillig Fredag. Temaet for i år er
”grokraft for fællesskaber”. Frivillig Fredag afholdes som altid den
sidste fredag i september og i år bliver det fredag d. 25.
september. I år planlægger vi at gøre det helt anderledes end de
sidste år. Vi flytter som sagt tidligere til Rødovregård og vores
tanke er at der skal være en bred vifte af forskellige
aktivitetstilbud på dagen. Der skal være noget for alle aldre.
Hvordan programmet kommer til at se ud i sin endelige form er vi
endnu ikke klar til at afsløre, men det bliver meget anderledes og
langt mere spændende, både for foreningerne og ikke mindst for
borgerne i Rødovre. Vi er i fuld gang med planlægning og mere
information vil komme ud så snart vi er klar.
En sidste bemærkning:
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Sidst men ikke mindst vil jeg også gerne takke bestyrelsen i
frivilligcenteret for stort engagement og vilje. Her tænker jeg
både på viljen til at hjælpe ved arrangementer, vilje til at være
med til at præge debatterne i bestyrelsen, men også viljen til at
støtte op om hinanden og ikke mindst formanden. Jeg skylder jer
rigtig meget og vil gerne takke jer hver især for jeres indsats
igennem året.
Det kommer sikkert ikke som nogen overraskelse for jer at jeg har
valgt ikke at genopstille som formand.
Jeg har været meget glad for at være formand, og har igennem
de to år lært rigtig meget. Jeg vil gerne, for de år jeg have været
formand, sige tak til alle, der har støttet mig med gode råd og
vejledning i mit arbejde. Jeg trækker mig som formand, både
fordi jeg ikke føler at jeg kan leve op til de mange forskellige krav
der stilles til formandsposten, men også fordi mit helbred er
blevet forværret i løbet af de seneste år. En formand skal ikke
blot have et godt helbred og fungere som formand for
bestyrelsen og medarbejderne, men også have indsigt i
procedurer vedr. lønforhandlinger, viden om tilskudsregler fra
det offentlige og hvorledes særligt samarbejdet med kommunen
skal foregå når vi er at betragte som en selvstændig forening, og
ikke et kommunalt frivilligcenter. Der er rigtig mange ting at tage
stilling til og forholde sig til. Jeg har fået god hjælp fra både
frivilligkoordinatoren og fra bestyrelsen, og jeg mener selv at jeg
overlader et langt bedre frivilligcenter til den nye formand, end
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da jeg blev valgt for 2 år siden. Bestyrelsen anbefaler Johnny
Hundt som ny formand, og det gør vi enstemmigt. Det gør vi fordi
vi er overbevist om at han både har de fornødne kompetencer og
de lederegenskaber som er nødvendige for at bygge videre og
udvikle frivilligcenteret. Han kan kort sagt være med til at udvikle
frivilligcenteret så det bliver endnu bedre i fremtiden.
Tak for de to år. Jeg har nydt dem og glædet mig over, at I valgte
mig, det har givet mig selvtillid og mange positive oplevelser samt
indblik i bestyrelsens arbejde for centret. Jeg vil meget gerne
være med i bestyrelsen som almindeligt medlem, med de
ressourcer og den indsigt jeg kan tilbyde.
Held og lykke ønsker jeg den nye bestyrelse og jeg mener
stadigvæk, at for at være frivillig, må man have hjertet med og
bruge de ressourcer og evner man har. Det giver livsglæde og
livskvalitet, både for en selv, men også for vore medmennesker.
Jeg vil slutte med et citat fra forfatteren Elie Wiesel som på få
linier beskriver den kamp og det engagement som alle der er
involveret i frivilligt socialt arbejde både kæmper og har erkendt:
”Det største onde i dag er ligegyldighed.”
”Det modsatte af kærlighed er ikke had, det er ligegyldighed.”
”Det modsatte af kultur er ikke uvidenhed, det er ligegyldighed.”
”Det modsatte af håb er ikke fortvivlelse, det er ligegyldighed.”
”Det modsatte af liv er ikke død, det er ligegyldighed.”

10

Vi er alle forskellige. Vi både ser og forstår tingene forskelligt.
Men vi kæmper! Hver på vores måde, kæmper vi. Vi kæmper
sammen imod ligegyldigheden, vi kæmper sammen for et godt
og fuldt liv til alle mennesker. Og den kamp er værd at kæmpe.
Det er en gave og en opgave at få lov til at både bruge og bidrage
til frivilligt socialt arbejde, og jeg er sikker på at I alle er enige
med mig når jeg med vores nye slogan for frivilligcenteret siger at
vi gør det, ”Fordi vi vil hinanden”!
Tak!
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