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Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 25. november 2013 kl. 17.30  
 
Tilstede:  Janne Egelund Andersen, Ulla Spangtoft, Bent Jensen, Yvonne  
 Jørgensen, Birthe Munthe, Haawa Abshir, Yvette Larsen , Kirsten Falster,  
 Esther Haugaard,  
 
Afbud:  Gert Tillebæk, Fouzia Awala 
 
Referent:  Lars Thorndal 
 
 

1.  Velkomst ved formanden. 
Formanden bød velkommen 
 

2.  Valg af ordstyrer.  
Ulla blev valgt til ordstyrer.  
 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 

 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Vedr. ordensreglementet. Birthe ønskede tilføjet at ovnen skal gøres rent efter brug. 
Dette blev debatteret. Det blev besluttet at ordlyden vedr. rengøring er 
fyldestgørende.  

 
5. Til opfølgning. 

 
 

6. Sidste nyt fra formanden og koordinator. 
 
Formanden: 
- Formanden har været rundt i byen for at tale med foreninger. Det foreslås at der 

udarbejdes visitkort med adressen bagpå.  
- Tilbud om mad (Fremmed mad) bliver taget op i januar.  
- I forbindelse med en ny folder skal der kunne indlægges aktuelle aktivitetstilbud.  
 
 
Koordinator:  
- RFC har fået en medarbejder i jobtræning. Det drejer sig om Thomas på 33 år. 

Thomas har været ude for en trafikulykke hvor han har pådraget sig en skade i 
nakken på grund af piskesmæld. Thomas er uddannet tømrer. Thomas skal 
arbejde hos os foreløbig mandag, onsdag og fredag samlet 9 timer pr. uge. 
Prøvetid er aftalt til 3 måneder.  

- Formanden har udtrykt ønske om at nyhedsbrev bliver sendt ud i december, 
men efterfølgende er formand og koordinator blevet enige om at udsende 
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nyhedsbrev i januar idet vi får tid til at færdiggøre nyhedsbrev i den kvalitet som 
vi ønsker.  

- Koordinator udsendte en mail til Gert Tillebæk hvori han forespurgte om Gerts 
fremadrettede engagement i bestyrelsen. Denne mail skulle have været 
underskrevet på formandens vegne. Koordinator beklager fejlen. Gert har 
skrevet tilbage at han vil deltage i bestyrelsens møder når hans kalender ikke er 
optaget af andre møder.  
Det blev debatteret om vedtægter fremadrettet skal ændres således at man kan 
gøre noget hvis et medlem ikke møder op generelt.  

- Vandværkets kreativgruppe udstiller billeder i RFC i perioden 2.12.2013 – 
15.1.2014 

 
          Afholdte møder/arrangementer. 

 
- Koordinator har deltaget i komiteen vedr. kåring af årets ildsjæl. 
- Koordinator var tilstede på ældredagen i Rødovre Centrum. 
- Koordinator var tilstede på netværksaften for frivillige sociale foreninger på 

Rødovregård.  
- RFC har haft møde med Rødovre kommunes visitationsafdeling (ældre, 

hjerneskadede, trafikskadede).  
- Koordinator har været i Rødovre Hallen for at besøge Aktiv Fritid. En forening 

med 375 medlemmer (ledige, efterlønsmodtagere og pensionister). En 
meget aktiv forening med et væld af tilbud.  

- Koordinator har været til møde med projekt frivillig med henblik på et 
samarbejde om rekruttering af unge frivillige i kommunen.  

- Koordinator har været til frivilligfest på Milestedet d. 27.11.2013. En fornøjelig 
aften med god mulighed for at skabe netværk.  
 

          Planlagte møder: 
 

- Koordinator skal på kursus i CFSA d. 27.11.2013 
 
 
 

7. Fundraising. Grundfinanciering, PUF og § 18 ansøgninger. Se bilag 7 – 9  
(§ 18 ansøgning blev udleveret på mødet). 
 
Selvhjælp: 
Kasseren mente ikke at vi skulle have ansøgt Rødovre Kommune § 18 midler på 
62.000 kr. til selvhjælp, da vi i år med sandsynlighed ikke får brugt de midler vi har 
fået i 2013. Derudover mente kasseren at man skal tænke på de andre frivillige 
sociale foreninger og deres mulighed for støtte. Koordinator mente derimod at det 
er vigtigt til stadighed at søge midler til udvikling af centeret og centerets tilbud. 
Punktet blev debatteret. FU har fremadrettet besluttet at ansøgninger til 
kommunens § 18 midler skal forelægges FU inden afsendelse.  
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Der er søgt PUF-midler til frivilligformidling og selvhjælp samt FRIG midler til 
grundfinanciering i Socialministeriet. Disse ansøgninger er under behandling.   
 
Socialministeriet har modtaget og godkendt dokumentation vedr. Kommunens 
medfinanciering 2014. Kommunen giver et tilskud på 593.000 kr., samt 226.588 kr. 
til fysiske rammer, og 30.000 kr. til kommunal administrativ bistand. I alt et tilskud 
på 849.588 kr.  
 
Derudover har Socialministeriet bedt om revideret regnskab for RFC vedr. året 
2012. Dette er fremsendt.   
 
 

8. Reduktion af statens tilskud til grundfinanciering. Se bilag 1 – 3 
Vi kan forventet at få 50.000 kr. mindre i tilskud fra staten til grundfinanciering i 
2014.  
 
 

9. Kontraktforlængelse af selvhjælpskoordinator. Se bilag 4 
En kontraktforlængelse af selvhjælpskoordinator blev debatteret. Det skal 
undersøges under hvilke præmisser RFC har modtaget grundfinancieringsmidler fra 
staten. Spørgsmålet er om vi kan bruge nogle af de overskydende midler i RFC til 
dækning af selvhjælpskoordinators løn indtil vi har fået en afklaring vedr. PUF-
midler til selvhjælp 2014. Der skal desuden sendes en forespørgsel til Rødovre 
Kommune om hvorvidt vi kan få tilladelse til overskridelse af budgettet for 2014 i 
lyset af situationen. Frise skal spørges om hendes nuværende ansættelse kan 
betragtes som en ny ansættelse således at vi kan udfærdige en allonge uden at det 
dermed er at betragte som en fastansættelse.  
 

10. Visioner og ønsker. 
 
Formanden ønsker tilbud som sigter på mandlige brugere. Andre frivilligcentre har 
oprettet mandegrupper. Eksempelvis en cafe for mænd.  
 
Der er blevet nævnt et ønske om en kaffe-/kagedag for ældre.  
 
Formanden ønsker besøg fra de forskellige ungdomsuddannelser med henblik på 
oplysning om frivilligt socialt arbejde.  
 
Formanden ville gerne have større lokaliteter da vore faciliteter til tider er lidt for 
små.  
 
Koordinator gav udtryk for at få tid til at dele hans tanker vedr. udvikling og 
målsætninger for RFC. Evt. kunne man lave et ekstraordinært møde med fokus på 
udvikling af RFC.  
Det blev besluttet at koordinator får en halv time ved bestyrelsesmødet i januar.  
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11. Nyt fra kassereren. Se bilag 5 -6 
 
11.1. Budget og regnskab  

 
            11.2 Status af økonomien. 

Der står pt. 80.000 kr på selvhjælpskontoen og 349.000 kr. på RFC-kontoen. 
Det skal undersøges om midler er konteret korrekt i forbindelse med brug af 
selvhjælpsmidler. 

 
 

12. Forretningsudvalgets seneste referat.  
Ingen kommentarer 
 
 

13.  Orientering om julearrangementer.  
 
Et udvalg er blevet nedsat. Esther, Yvette og Birthe. FU har besluttet at alle frivillige 
og bestyrelsen skal have en lille gave, omkring 50 kr. pr. gave.  
 
Sidste år brugte vi ca. 2000 kr. til julefrokosten.   
 
Julen: 
Indbydelse til julearrangement for foreninger d. 6.10.2013 er udsendt. Invitationen 
blev udleveret til besigtigelse på mødet.   
 
Indbydelse til julearrangement for bestyrelse, medarbejdere og frivillige er planlagt 
til d. 10.12.2013. De sidste detaljer skal drøftes med Esther og Yvette. Indbydelse 
udsendes i morgen.  
 

14.  Mødedatoer for bestyrelsen i 2014 
Mødeplan for bestyrelsen skal udarbejdes og udsendes. Det blev besluttet at 
bestyrelsesmøder i 2014 skal ligge på den 2. mandag i måneden. Koordinator 
udarbejder en mødeplan til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.  
 

 

15. Eventuelt. 
Bent: Folkeoplysningsudvalget. Bent føler ikke at han har så meget at referere fra 
udvalgsmøderne idet fokus er på idræt og kulturelle foreninger. Hvis der er noget af 
relevans for RFC/frivilligt socialt arbejde vil Bent sørge for at informere bestyrelsen. 
Bent vil fremadrettet sende referat fra møderne ud til bestyrelsens medlemmer. 

 
 

Næste møde er mandag d. 16.12.2013, kl. 17.30 
 

Med venlig hilsen 

På formandens vegne 
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Lars Thorndal 

 


