
 

         

 
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal  
mandag den 17.8. 2015  
 
 
Til stede: Søren, Tove, Vivi, Jørgen, Lise, Kurt og Lotte 
Afbud: Annette, Birthe og Anne 
Ordstyrer: Tove 
Referent: Lotte 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Tilføjelse af punkt 3.a.: Ændring af vision og mission 
Tilføjelse af pkt. 8 Nyt fra Folkeoplysningsudvalget. 

 
2. Fra forretningsudvalget 

a. Økonomiopfølgning (regnskabsopfølgning omdelt) 
Alle bevilligede indtægter er indgået, eller følger planen. 
Mulighed for at øge timetallet til medarbejder undersøges. FU får kompetence til at øge timetallet 
under forudsætning af at midlerne findes. 
Centerleder har kontakt til praktikant med grafikerbaggrund.  
Afslag fra Augustinusfonden (1 af 4 ansøgte fonde) til IT-ven Rudersdal. 

 
3. Opfølgning på Strategidag. Plan for justering af vision, strategi, vedtægter og navn 
Justering af Strategien og Handlingsplan:  
Der skrives en kort supplering/status til Strategien af Lotte, som forelægges 
forretningsudvalget. Handlingsplanen udarbejdes af Lotte i slut september/start oktober. 
Deadline: 9.10. Begge dokumenter forelægges på forretningsudvalgsmøde 29.9. og 
godkendes på bestyrelsesmødet 21.10. 
Justering af vedtægter: FU udarbejder et udkast. 
 
3a.: Ændring af vision og mission 
Vi har tilsluttet os Frises overordnede vision for frivilligcentrene som lyder: 
Frivilligcentrenes vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at 
yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte. 
 
Vores formål tilrettes med afsæt i missionen og tilføjes den hidtil brugte formålsbeskrivelse. 
Godkendes i FU. 
 
Således annullerer vi visionen og missionen fra 2009. 
 
4. Opfølgning på brev til borgmesteren 

Frivilligcentret ønsker at øge politikker kontakten og vil invitere udvalgte til 
morgen/eftermiddagskaffe 45 min. – 1 time. Deltagere: 2-3 bestyrelsesmedlemmer og 
centerleder.  
Dette suppleres med et synlighedsarrangement i 2016, hvor politikerne inviteres. Evt. event 
til markering af medlemsnummer nr. 60. 
 
 



 

         

 
 
 
 

5. Møde med forvaltningerne 9.9. herunder kursusdag 
Forslag til mødets indhold:  
Gennemgang af udkast til kursusdag og samarbejdets udfordringer – mellem foreninger og 
kommune. 
Desuden generel orientering: Frivilligbørsen, IT-ven, Frivilligcentrets tilbud om 
konsulentbistand til frivilligprojekter og muligheden for, at Frivilligcentret er projektleder - 
mod betaling. 
Tydeliggørelse af frivilligcentret som understøtter af forenings- og frivilliglivet – fx fra 20 til 
50 medlemsforeninger/grupperinger på 7 år. Frivilligcentrets rolle som talerør. 
Frivilligcentret ønsker separate møder med de deltagende forvaltninger.  
 
Bestyrelsen spørger til frivillighedsprisen? Lotte undersøger hos Kultur. 
 

6. Igangværende aktiviteter  
 

6a. Frivilligcentret: 
- Vi har haft ansættelsessamtaler i maj og har ansat Astrid til at fortsætte arbejde med 

Frivilligbørsen, være redaktør af vore facebookside, medarrangør af kursusdagen med 
Ældre, igangsætte IT-ven projektet, tilbyde foreninger hjælp til hjemmeside og 
facebookside, samt være ansvarlig for lokalebookningerne 

- Centerleder deltog i juni i fællesmøde for skoler og foreninger og fc tilbyder nu 
undervisningsforløb i frivillighed. Endnu ingen aftaler. 

- Der blev i juni afholdt møde i FL-Rudersdal, hvor temaet var Konflikthåndtering ved 
konsulent fra Ældresagen. 

- Centerleder deltog i juni i centerledermøde med alle centerledere på Sjælland. Oplæg ved 
FRISE/Casper: Hvor er frivilligheden på vej hen? og hvor stiller det frivilligcentrene? Oplæg 
ved Connie Yilmaz Jantzen/Frontsetters: om ledelse 

- I juli har centerleder har været til konference i Frivillighed, fællesskab og medborgerskab på 
Roskildefestival. 

- Der er i juli ansøgt 4 fonde til IT-ven projektet til 2016: Augustinusfonden, Danske Banks 
Fond, Nordea (lokalt) og Rockwoolfonden. 

- 27.8. haveformiddag i Frivilligcentret. Alle er velkomne. Ny model for havepasning. 
- 31.8. møde med integrationsforeningerne om samarbejde vedr. flygtninge, hertil søges §18-

midler. 
- Foreningsmøde 3.9. kl. 17-19.30. kl. 16-16.45 orienteringsmøde om §18 og 79 i 

samarbejde med Rudersdal Kommune. 
- Centerleder deltager i referencegruppe om Ensomhedsprojekt på Ældreområdet Rudersdal 

Kommune (slutningen af september) 
- Bestyrelsesformanden er indtrådt i styregruppen for Lokalsamfundet bygger 

bor/integrationsprojekt med kommunen. 
- Centerleder er inviteret med i Netværk for frivillighed i Ruderdal Kommune arrangeret af 

Kultur. 
- Ny kunst i Frivilligcentret: Lisbeth Svenningsen udstiller igen sine fine dyrebilleder. 

 
Foreningen i Fokus (PUF), FrivilligBørsen: 

 Der blev afholdt Informationsmøde om FrivilligBørsen d. 4.6. med 23 deltagere.  

 Lotte og Astrid deltog d. 1.6. på fællesledermøde i Ældre og præsenterede FrivilligBørsen.  

 Tilmeldinger: 40 er pt tilmeldt Børsen.  

- 11 sociale foreninger 



 

         

-  

- 2 idrætsforening 

- 2 kulturforening 

- 8 øvrige / folkeoplysende foreninger 

- 14 offentlige institutioner mm (herunder 3 kirker, 2 plejecentre, 2 børneinstitutioner, Projekt 

Frivillig, Naturstyrelsen) 

- 3 virksomheder 

Der arbejdes på at nå op på ca. 45 tilmelde. Det må konstateres at det er lettest at få overbevist 
Frivilligcentrets kernemålgruppe, mens idræts- og kulturforeninger samt virksomheder er sværere 
at få med.  

 Tilmeldingsfristen er d. 20. august, men der er lavet tilpas med elastik i tidsplanen for layout 

og tryk af kataloget at vi kan nå at få fulgt op og hevet oplysninger ind i ugen efter fristen.  

 BørsKataloget sendes i år ud til deltagerne med posten, da vi håber at det vil gøre det 

lettere at forberede sig inden selve Børsen. Det kan lade sig gøre da en del budgetposter 

fra sidste år er justeret ned eller udgår af budgettet.    

 

 D. 8. september afholdes et formøde for de frivillige der har meldt sig som Skrivere og 

Mæglere for at sikre at de er klædt godt på til opgaven.   

Foreningen i Fokus (PUF), Facebook: 

 Der har i perioden 8.6. – 10.8. (minus juli hvor der var sommerlukket) været bragt 20 opslag 
= 3-4 opslag om ugen. Der har været en stigning i antallet af ’Synes god om’ 
tilkendegivelser, således at der nu er 196 der får opdateringer fra Frivilligcentrets side, mod 
180 i starten af juni.   

 
Foreningen i Fokus (PUF), Kursusdag for foreningslivet og kommunen om det gode 
samarbejde: 

- Der er truffet forhåndsaftaler med Ældre og kursusleder Dorte Gotthardsen fra CFSA i 
Odense. Dagen afholdes i januar/februar 2016 

 
Projekt IT-ven Rudersdal: 
Projektet har været omtalt i Senior Nyt, hvilket har fået to mulige frivillige, samt en mulig 
besøgsmodtager til at henvende sig. De ’holdes varme’ med information ind til projektet starter 
rigtigt op.  
Der afholdes et opstartsmøde med Ældre Sagen d. 13. august, hvor en delmålsplan fastlægges. 
Lotte har i juni ansøgt fire fonde om midler til projektet. Der kan først forventes svar i løbet af 
efteråret. Derfor planlægges der indtil videre med at Frivilligcenteret trækker sig ud og overdrager 
projektet til Ældre Sagen i februar 2016.   
 
6b. Projekt Frivillig: 
Projekt Frivilligs 3-årige bevilling løber ud i dette år.  Der er ingen forventning om at kontrakten 
ikke forlænges. Vi håber at bevillingen indeksreguleres. Frise indsendes udkast til ministerierne på 
ny kontrakt for 2016 med tilrettelser om fx opsigelsesvarsel af kontakten, der pt kun er på 3 
måneder. Formodentligt bliver det en 1-årig kontakt pga. ny lovgivning på området. 
 
I første halvår af 2015 har de unge på landsplan udskrevet 2.761 Frivilligbeviser. Det er 332 flere 
end sidste år. På Frivilligbeviserne er der påført 205.465 timers frivilligt arbejde, svarende til 
106,79 årsværk. 
Planer for efteråret: 

 



 

         

 

 

 

 Elever fra BG søges til mobiltelefon kursus for ældre og til Birkerød Flygtningekontakt. Hvis 
det ønskes laver vi et skolebesøg. 

 Innovationsprojekt med Marie Kruse Gymnasium og Frivilligcenter Furesø. Her skal 
eleverne lave et projekt på et nærtliggende plejecenter og efterfølgende tilbydes at 
fortsætte som frivillige 20 timer, så de kan få et frivilligbevis. 

 Innovationsprojekt med Lyngby Gymnasium og Frivilligcenter Lyngby, hvor en film- og tv-
klasse skal lave film om det lokale foreningsliv. 

 Innovationsprojekt med Gl. Hellerup Gymnasium og Frivilligcenter Gentofte – endelige 
aftaler er ikke på plads. 

 Evt. Skolebesøg på Hillerød Gymnasium og SOPU i Hillerød - endelige aftaler er ikke på 
plads. 

 Udarbejdelse af en folder med inspiration til undervisningsforløb, der integrerer tvær- eller 
fagfaglig undervisning med projekter i samarbejde med det frivillige foreningsliv.  
Som en del af forløbet får eleverne efterfølgende mulighed for at engagere sig frivilligt i 
foreningen. 
 

6c. Folkemødedag Rudersdal 29.8. Havarthigaarden:  
Frivilligcentret deltager med debat: Kan foreningslivet været ekskluderende? En diskussion om 
frivillighed og handicap. Anne W er ordstyrer. Debattører: Heidi Thamestrup/DH, Signe 
Stilling/SUMH og Matthias Krarup/Herlev-Hjorten Håndboldklub. 
 
6d. Kulturnat i Birkerød 11.9. 
Frivilligcentret deltager med film-program om Frivilligcentrets aktiviteter, samt quiz. 
Høreforeningen sælger the, kaffe og kage til arrangementet. 

 
7. Kommende møder, kurser o. lign. 

a. Foreningsmøde 3.9. kl. 17-19.30.: Kommer: Jørgen, Vivi, Tove, Lise, Søren. 
b. §18 og §79 møde 3.9. kl. 16-16.45 i FC i samarbejde med Rudersdal Kommune 
c. Møde med Ældre 9.9. kl. 13-14.30. Deltager: Søren, Vivi og Lotte 
d. Møde med forvaltningsområderne den 9.9. kl. 14.30-16. Deltager: Søren, Vivi og 

Lotte 
 

8. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget 
Orientering: Folkeoplysningsudvalget afholder Frivillig Fredag arrangement 25.9. kl 19-
20.30. Borgerlystarrangement i samarbejde med Ung i Rudersdal. 
Orientering om benchmarkingundersøgelse af §18 midlerne blandt 7 kommuner. 
 

9. Eventuelt 
Vaccinationscentralen og Ældresagen afholder vaccinationsdag i Birkerød i efteråret. 
Kunne også afholdes i Frivilligcentret, som et samarbejde mellem Frivilligcentret og 
Ældresagen. Jørgen undersøger. 

 
Næste bestyrelsesmøde:  
Onsdag 21.10. kl. 15-17 
 
Kommende punkter: 
Godkendelse af Handlingsplan 



 

         

 
 
 
 
 
Godkendelse af supplement til Strategi 
Godkendelse af samlet vision og formål – jf. Frises beskrivelse i Kvalitet, mangfoldighed og 
sammenhængskraft 
Input til PUF 2016 


