
 

         

 
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal  

 onsdag den 21.10. 2015 kl. 15.00 - 17.00. 
 
 
Til stede: Søren, Tove, Anne, Annette, Kurt, Birthe, Jørgen, Lise og Lotte 
Afbud: Vivi 
Ordstyrer: Annette 
Referent: Lotte 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer: Annette 
 

2. Godkendelse af dagsorden  
Tilføjelse af punkt 3d: Indstilling til Frivilligprisen. 
Tilføjelse af nyt punkt 8: Evaluering af folkemødedebat: Kan foreningslivet være 
ekskluderende? 
 

3. Fra forretningsudvalget 
a. Forespørgsel hos Skat om moms for frivilligcentre ved fakturering af 

opgaver/løn.  
Afventer svar fra Skat – svarfrist 3 måneder. 
 

b. Økonomiopfølgning. Regnskabsopfølgning v. Lise.  
Det udvikler sig efter planen. 
 

c. Ansøgninger til puljer og fonde: 
Der er søgt §18-pulje til Netværkskoordinator for integrationsnetværket. 
Der søges Partnerskabspulje med Borgerservice til IT-ven Rudersdal for ældre og 
handicappede og IT-Ven Rudersdal for indvandrere. Det overvejes om ordningerne 
kan slås sammen. 
Der søges statslig pulje: Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling til 
Integrationsnetværkskoordinator, IT-ven for indvandrere og foreningsdeltagelse 
blandt indvandrere. 
 
d. Indstilling til Frivilligprisen 2015 
Lise deltager i juryens uddelingsmøde d. 21.10. Prisen overrækkes til frivilligfesten 
28.10.  
 

4. Medlemskab af Rudersdal Erhvervsforening 
Vi melder os ind i Rudersdal Erhvervsforening. Der er plads i budgettet, pris for 2015+2016: 
2.500 kr. 2 pladser til hvert møde. Et møde om måneden kl. 7.30-9.30.Næste møde 18.11. 
og 16.12. Tidligere emner bl.a. Crowfunding, Linked-in og synlighed på nettet. 
 

5. Vision og formål (bilag) 
Stort set som Frises – dog tilføjet ”frivilliggrupper”. Vedtaget 
 
 
 



 

         

 
 
 

6. Møde med Ældre og de andre områder den 9.9 
Samarbejdsaftale på vej. Vi skal være opmærksomme på indhold og formuleringer. 

Annette finder gammel samarbejdsaftale frem og sender til Lotte. 

7. Minievaluering af Frivilligbørsen 
Godt arrangement – skal gentages! 
Sted: Forskellige meninger om Foyeren ved hovedbiblioteket. Godt med mere plads og 
skidt med mere plads, da det var svært at finde hinanden, men det kan måske afhjælpes på 
anden vis. Bør turnere rundt i kommunen. 
Afholdelseshyppighed: Hver år eller hvert andet år. Hvert andet år giver mulighed for andre 
synlighedsarrangementer som:  
- Politiker/embedsmandspraktik i foreningslivet 
- Vindue for en forening 
- Konference 
- Større virksomhed i praktik/hjælpe enkelt forening/institution 
- Nyudvikle – finde andet koncept 
Tidspunkt på året: Fastholde afholdelse i efteråret pga. markeringen af Frivillig Fredag og et 
godt tidspunkt for opstart af foreningsaktiviteter igen efter sommerferien 
Udviklingsmulighed: At gøre frivilligbørsen internetbåret via fx en hjemmeside 

           Beslutning om hvornår næste frivilligbørs afholdes udskydes til næste møde i december.  
 

8. Evaluering af Folkemødedebatten: Kan foreningslivet være ekskluderende? 
Kun ca. 20 tilhørere, måske pga. dobbeltprogram. Anden foreningsrettet debat samtidigt.  
Vi deltager næste år – gerne med debat deltagelse af politikere, som jo kommer i forvejen. 
Emne fx: Civilsamfund og erhvervsliv – hvordan kan de spille bedre sammen og udnytte 
hinandens ressourcer. 

 
 

9. Integrationsnetværket 
Tovholderen ønsker at overdrage opgaven til Frivilligcentret. Vi forsøger at finde midler til at lønne 
en medarbejder. Se pkt. 3c. 
Der skal samarbejdes med myndighederne og nye aktiviteter skal understøttes. Rullende 
planlægning og tilpasning til virkeligheden. 

 
10. Handlingsplan for 2016 (bilag) 

Gennemgang af udviklingsområder.  
Vedtaget, med diskuterede ændringer. 

 
11. Seminar 4. feb. 2016 med frivillige og kommunen (bilag) 

Fremlæggelse af program.  
Godkendt – vi afventer godkendelse fra Ældre, hvorefter seminaret annonceres. 
 

12. Igangværende aktiviteter (bilag) 
 

Aktiviteter i Frivilligcentret (Finansiering FRIG og Rudersdal Kommune): 
 

 Rudersdal Folkemødedag i august: Frivilligcentrets debat om handicap og 
foreningsdeltagelse trak ca. 20 tilhørere. 

 Foreningsmøde 3.9.: Langt møde hvor Kultur orienterede om §§18 og 79, samt meget 
mere. Desuden var der oplæg ved Kulturnatten og Integrationsnetværket. I alt var 28 
foreninger repræsenterede og 24 personer mødt frem. 



 

         

 
 
 
 

 Kulturnat i Birkerød 11.9.: Film og kaffearrangement med Høreforeningen ved 
Hovedbiblioteket. Ml. 20-40 personer kiggede ind i ml. 2 og 10 minutter. Gode samtaler 
med måske kommende frivillige. 

 FL-Rudersdal (formandsnetværket) har 15.9. holdt møde med temaet: Foreningen og 
kommunen. 

 Oplæg for pårørenderåd i Botilbud Ebberød om mulighed for inddragelse af frivillige, 21.9. 

 Centerleder har 17.9. været til Frivilligcenterudvalgsmøde i Århus hvor der bl.a. blev talt om 
en kommende landsdækkende evaluering af Frivilligcentrene, Frises kommunikation til 
medlemmerne og lederuddannelse. 

 Centerleder har 7.10. været inviteret med til fælles møde med Erhvervsnetværket i 
Rudersdal og Hørsholm kommuner. Interessant - og rigtig gode muligheder for at skabe 
samarbejdsrelationer med det lokale erhvervsliv 

 Rudersdal Kommunes frivilligpris: Lise Rechter fra bestyrelsen er indstillet til at være 
jurymedlem fra de frivillige sociale foreninger.  

 Praktikant: Birgitte har været sygemeldt i 3 uger og begynder igen i uge 41. 

 Nyt medlem: DHF har omorganiseret sig og er nu igen medlem med navnet Danske 
Handicap Forbund – Furesø, Allerød, Ballerup, Hørsholm og Rudersdal. 

 Havepasning: 3 frivillige fra foreningslivet har meldt sig til at hjælpe med at passe haven 

 Ny kunst i Frivilligcentret: Lena Becker udstiller akvareller frem til jul. 
 
FrivilligBørsen (Finansiering: PUF): 
FrivilligBørsen blev afholdt d. 24. september.  
Der var 53 deltagende foreninger, frivilliggrupper, offentlige institutioner og virksomheder med – 
ca. 100 personer i alt. Der blev lavet 120 aftaler, hvilket er 40 mere end sidste år. Frivilligcentret 
indgik selv 6 aftaler.  
De evalueringer vi har fået retur er meget positive, ligesom de deltagere vi har talt med 
efterfølgende, var glade for arrangementer. Vores oplevelse var ligeledes at det var et rigtig godt 
arrangement, og at folk fik meget ud af at møde hinanden.  
Lotte og Astrid har lavet en intern evaluering, ifht. hvad der kan forbedres, hvis der skal laves 
FrivilligBørs igen. Her er det den tekniske side og det at nå et bredere deltagerfelt, der er det 
væsentligste.   
FrivilligBørsen blev omtalt i Rudersdal avis og af Frivillig Fredag på deres hjemmeside og 
Facebook. 
Der laves igen i år en film om FrivilligBørsen, denne gang i samarbejde med Kanal hovedstaden. 
Desuden laver elever fra Lyngby gymnasium en film om børsen som led i et Projekt Frivillig forløb.  
D. 27. oktober afholder vi en ’efterfest’ for de 22 frivillige, der har hjulpet med børsen, enten op til 
eller på dagen. Her er lagt op til hygge, lidt evaluering samt visning af (forhåbentlig begge) film. 
Bestyrelsen er også meget velkommen. 
Budgettet for FrivilligBørsen var på 18.000,-. Når forplejningen til efterfesten er regnet med, ender 
de faktiske udgifter på ca. 16.600,-. De største udgifter har været til spisningen, tryk af katalog 
samt leje af borde.  
 
Facebook (PUF): 
Der har i perioden 13/8. – 7/10. været ca. 50 opslag på Frivilligcenter Rudersdals Facebookside. 
Svarende til ca. 6 om ugen. Meget har omhandlet FrivilligBørsen, men der er også brugt nyheder 
fra frivilligfeltet, projekt frivillig og frivilligcentret, bl.a. om foreningsmødet.  
Antallet af ’Synes godt om’ tilkendegivelser er i perioden steget med 27. Der er nu 223 personer, 
der nu deler opslag/nyheder fra Frivilligcentret via Facebook.  
  



 

         

 
 
 
 
IT- ven Rudersdal (Private fonde, Ældre Sagen og FC): Folder omdelt. 
Der er rekrutteret 7 frivillige til projektet og der har været afholdt to frivilligmøder, hvor rammerne 
for aktiviteterne er blevet fastsat.  
Der har indtil nu været 3 henvendelser fra personer, der ønsker en It-ven. Et besøgsforløb er 
allerede startet op. Vi håber, at alle frivillige er i gang med besøgsforløb ved udgangen af oktober.  
Der planlægges et kursus for frivilliggruppen, der forventes afholdt i november.  
Pt. er fokus på formidling af tilbuddet. Der er en annonce på vej i Rudersdal Avis, vi skriver om det 
på Facebook og i Senior Nyt og der er foldere på vej, der uddeles i kommunen.  
Ældre Sagen er gået positivt ind i samarbejdet og det tegner til at blive en glidende overgang til at 
de kan overtage driften af aktiviteten fra januar.  
Lotte og Astrid har haft et positivt møde med Borgerservice omkring muligheden for at indgå et 
partnerskab i forbindelse med projektet. Der søges om lønmidler til at fortsætte projektet i 
Frivilligcenter regi via den kommunale partnerskabspulje.   
 
Projekt Frivillig (Finansiering: Tværministriel pulje): 
 

 Projekt Frivillig og 4 lokale foreninger har været på skolebesøg på Birkerød Gymnasium. 
 

 Mobiltelefon kurset, hvor unge frivillige skal undervise ældre kommer til at køre med to hold 
a 7 deltagere. Holdene kører over 3 søndage med en-til-en undervisning. 
 

 Projekt Frivillig deltog i Frivilligbørsen og lavede 4 aftaler om hjælp til unge frivillige. 
 

 De unge fra Café Birken i Birkerød modtager prisen ”månedens frivillige” fra 
landssekretariatet i november, hvor der bliver en overrækkelse. 
 

 Innovationsprojektet med Lyngby Gymnasium, hvor en film- og tv-klasse laver film om det 
lokale foreningsliv er i fuld gang, og der bliver fremvisning af filmene fredag den 9.10. på  
Lyngby Gymnasium. Tre af foreningerne er fra Rudersdal, så der bliver lavet film om 
Kulturnatten i Birkerød, International Torvedag i Birkerød og om Frivilligbørsen. 
 

 Projekt Frivillig og De Frivilliges Hus i Gladsaxe underviste et voksenhold på Sosu C i 
Gladsaxe om frivillighed og medborgerskab. 

Kommende aktiviteter: 

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

 Innovationsprojekt med Frivilligcenter Gentofte og samfundsfagslærere på Gl. Hellerup 
Gymnasium omkring integration. 
 

 Skolebesøg på SOPU i Hillerød den 3.11. 

 
13. Eventuelt 
Temadag om mangfoldighed og inklusion - både af personer med et handicap, psykisk sårbare 
og indvandrere. Arrangeres af Frise den 10.11. i Odense. Foreløbigt program rundsendes. 



 

         

 
 
 

 
Frivilligcenterduoen vil fremover øve inden hvert bestyrelsesmøde. Dog ikke til næste møde. 
 
Næste bestyrelsesmøde:  
Fredag 11.12. kl. 10-12 med efterfølgende julefrokost 
 
På dagsordenen: 
Vedtægter 
Beslutning om frivilligbørs/synlighedsarrangement 
 
 
 


