
 

         

 
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal 

 mandag den 25/1-2016 kl. 14.00 - 16.00. 
 
 
Til stede: Jørgen, Tove, Annette, Vivi, Lise, Søren, Kurt og Lotte 
Afbud: Birthe 
Ordstyrer: Tove 
Referent: Lotte 
 

Velkomst fra formand og orientering om at Anne Worning træder ud af bestyrelsen og 
suppleant Annette Marschall indtræder i stedet. 

 
Referat i hht. dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Valg af ordstyrer: Tove 
 

3. Fra forretningsudvalget 
a. Regnskab 2015 

Det foreløbige regnskab blev fremlagt og godkendt.  
 

b. Budgetudkast 2016 
Det besluttes at bruge af egenkapitalen til at fastholde personale i 15 timer ugentligt i 
to måneder marts/april. Estimeret underskud på budget 2016: ca. 40.000 kr. 

 
Status fonds- og puljesøgning: 

 PUF- endnu ikke udmeldt/åbnet. 

 Grundfinansieringspuljen endnu ikke udmeldt/åbnet, men bevilling vil løbe pr. 1.1. 

 Projekt Frivillig pulje endnu ikke udmeldt/ansøgt, men bevilling vil løbe pr. 1.1. 

Afslag: 

 Johannes Fogs Fond 

 Oak Foundation 

Afventer svar: 

 Bikubenfonden 

 15. juni Fonden 

 Due Jensen Fonden 

 Mærskfonden 

 §18-ansøgning /Rudersdal Kommune 

 Partnerskabspujlen / Rudersdal Kommune 

 
c. Forslag til forretningsorden 

Forslag til tilføjelse godkendes: Punkt 2: Centerlederen ansætter og afskediger 
personale i samråd med Forretningsudvalget. 

 
d. Forslag til kriseberedskabsplan 

Tilbud på sundhedsforsikring Topdanmark, 15 behandlinger: 1.730,- pr. pers.pr. år/, 
udvidet ordning 2.532,- kr. år /pers. For 3 personer hhv.: 5.190,- / 7.596. FC har ikke  
 



 

         

 
 
 
 
 
økonomi til en sådan ordning. Bestyrelsen/forretningsudvalget tager stilling efter 
behov om psykologhjælp tilbydes. 
Fremsendte kriseberedskabsplan er godkendt med tilføjelsen 
Bestyrelsen/forretningsudvalget tager stilling efter behov om psykologhjælp tilbydes. 

 
4. Forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, herunder forslag til navn 

De fremsendte ændringer er godkendt. Nyt navn foreslås: Frivilligcenter Rudersdal. Der 
udelades direkte valg af formand. 
 

5. Generalforsamling mandag den 18. april 2016 
a. Praktisk – tidsplan – fortæring – opgavefordeling 

 Annoncering: Lotte 

 Indkøb: Annette - Huskeseddel: Lotte 

 Kaffebrygning mm.: Jørgen og Vivi 

 Borddækning: Kontorpasser 

 
b. Gennemgang af dagsorden 

 Pkt. 1. Dirigent: Carsten Thaarup, næstformand Ældre Sagen Rudersdal  

Referent: kontorpasser Anna Marie 

 Pkt. 2. Årsberetning: Lotte + Søren (om bestyrelsen) 

 Pkt. 3. Årsregnskab: Lise 

Skal være færdigt til underskrift den 18.3. - næste bestyrelsesmøde 

 Pkt. 4. Fremtidige mål: Søren 

 Pkt. 5. Budget: Lise 

 Pkt. 6. Kontingent: Lise 

 Pkt. 7. Indkomne forslag: vedtægtsændringer: Søren og dirigenten 

 Pkt. 8. Valg til bestyrelse og suppleanter: Dirigenten. 

 Pkt. 9. Valg af revisor: Dirigenten 

 Pkt. 10. Eventuelt: Søren 

 
Valg af bestyrelse: På valg er Anne W, Lise R, Søren G og Tove.  
Søren og Lise genopstiller 
Anne W genopstiller ikke. 
Tove genopstiller, enten som medlem eller suppleant 

 
Valg af suppleanter: Annette M og Kurt N er på valg 
Annette stiller op til bestyrelsen. 
Kurt genopstiller som suppleant. 

 
6. Seminar den 4. februar om samarbejde ml. kommunen og foreninger 

Invitation til seminaret blev sendt ud i december med tilmeldingsfrist d. 22. januar. Der var 

reserveret henholdsvis 30 pladser til frivillige og 30 til ansatte. Efter end tilmeldingsfrist er 

fordelingen: 26 kommunale medarbejdere, 36 foreningsfrivillige og 3 arrangører. Dvs. fuldt 

hus. 

 



 

         

 

 

7. Igangværende aktiviteter: 
 
7A) Aktiviteter i Frivilligcentret: 
 

 Der er fra sidste bestyrelsesmøde arbejdet på de interne linjer med planlægning af 

aktiviteter i 2016, kriseberedskabsplan, fundraising, vedtægter, forberedelse af 

foreningsmøde og Fredagsjazz. 

 Studerende: Centerleder er i kontakt med en studerende fra Ålborg Universitet afdl. 

Købehavn, der gerne vil i praktik i forbindelse med sit studie i februar-marts. Skal observere 

og indsamle data til opgave om integrationsarbejdet i den frivillige sektor. 

 Nyt tv-program: Kanal 1 er nu færdige med at redigere filmen fra Frivilligbørsen 2015 – kan 

ses her: http://kanal-1.dk/frivilligboersen-rudersdal-2015/ 

 Ny kontorpasser: Meiland (Milan) Gunnergaard er begyndt som ny kontorpasser om 

tirsdagen. 

 Ny kunst: Morten Hermansen, amatørfotograf udstiller fotos frem til påske. 

 
7C) Nyt fra Projekt Frivillig (Finansiering tværministriel pulje i staten) 

Aktiviteter forår 2016 

 Projekt om integration på Gl. Hellerup Gymnasium i samarbejde med FC Gentofte og 
VITO sprogskole.   
Gymnasieklassen skal efter et teoretisk forløb om integration lære om frivillighed og 
civilsamfundets indsats på integrationsområdet. Derefter skal de ud og lave interviews 
med sprogskoleelever om det gode ungdomsliv. Efterfølgende skal de i grupper udvikle 
og afholde 5 aktiviteter uden for skoletiden, som de inviterer sprogskoleeleverne til.  
Håbet er, at nogle af aktiviteterne vil fortsætte og desuden starter vi efterfølgende en 
frivillig ”samtale-ven” ordning efter ønske fra sprogskolen.  
Projektet og samtale-ven ordningen præsenteres for hele gymnasiet på en 
fællessamling i uge 9, hvor også lokale integrationsforeninger er inviteret. 
Projektet er startet og kører frem til uge 9. 

 Skolebesøg på Frederiksborg Gymnasium i Hillerød den 2-3.  

 Skolebesøg på Aurehøj Gymnasium i Gentofte den 8-3. 

 Undervisning på Sosu-uddannelsens Grundforløb 1 på SOPU i Hillerød i samarbejde 
med FC Hillerød. 

 Udviklingsprojekt om hjemløse på pædagogisk assistent uddannelsen (PAU) på SOPU i 
Hillerød – planlægningsmøde den 26-1 

 
7B) It-besøgsven  

 

Frivillige: Der har været kørt en rekrutterings kampagne i december via frivilligjob.dk og 

facebook. Det har resulteret i en del henvendelser således, at der nu er 9 frivillige, samt to 

der skal til samtale senere på måneden.  

Annoncering: Facebook-kampagnen nåede ud til 9101 personer og 162 klikkede på 

annoncen. Annoncen løb fra 26. dec. – 4. januar og kostede 300,-. Desværre har effekten  
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nok været begrænset i og med at frivilligcentrets hjemmeside som annoncen henviste til var 

nede i en del af annonceringsperioden og en del af dem, der klikkede er dermed ikke kom  

videre til kontaktinformationer osv. 

Donation: Nordea fonden gav en donation på 15.000,- der blev overrakt d. 15. december. 

Frederiksborg Amts avis bragte en artikel i avisen og en billedreportage på nettet. 

Forankring hos Ældre Sagen: Astrid bruger ca. 8 timer ugentligt på It-besøgsven Rudersdal 

til og med februar. Derefter skal koordinering og aktiviteter overgå helt til Ældre Sagen.    

 

FrivilligBørs  

 

Der er d. 11/1 udsendt et spørgeskema til samtlige deltagere fra frivilligbørsen med fokus 

på hvordan det går med afvikling af aftalerne. Pt. har 18 svaret. Det foreløbige billede er, at 

mange aftaler endnu ikke er ført ud i livet, men at der er planer om det for de flestes 

vedkommende. Desuden har vi spurgt til børsen som netværksarrangement og her er 

svarene positive.   

Næste børs: Det er besluttet at holde næste børs på selve Frivillig Fredag - d. 30 

september fra 16 -17.30. Vi er ved at undersøge mulighederne for at holde det i cafeen på 

Mariehøj Kulturcenter, men det er ikke endeligt afklaret endnu. Bliver det på Mariehøj skal 

vi forvente et noget større budget, da forplejningen bliver væsentligt dyrere.   

ERFA med andre børs-arrangører: d. 11./2. har vi inviteret andre FrivilligBørs-arrangører, 

erfarne og nysgerrige, til et erfaringsudvekslingsmøde. Håbet er, at vi får inspiration til 

hvordan vi forbedre vores kommende frivilligbørs.  

 

Facebook 

 

Der har i perioden 5./12. til 14./1. været 18 opslag på Frivilligcenter Rudersdals 

Facebookside. Der er bragt nyheder fra frivilligfeltet og frivilligcentret.  Antallet af ’Synes 

godt om’ tilkendegivelser for Frivilligcentrets side er i perioden steget med 12. Der er nu 

258 personer, der vises opslag/nyheder fra Frivilligcentret via Facebook.  

 
8. Kommende møder, kurser o. lign. 

a. Møde med Kultur den 15. januar. Kort orientering. Nyt møde? Mødepunkt næste 
gang: Evaluering af sidste møde. 

b. Foreningsmøde 20. januar 2016 kl. 17-19.30. afviklet med xx deltagere. Referat til 
bestyrelsen 

c. FriSe årsmøde og generalforsamling 11. – 12. marts. Deltager: Søren og Lotte – evt. 
PF. Søren genopstiller ikke som suppleant  i bestyrelsen. 
 

9. Eventuelt 
Besøg på det nye Aktivitets- og støttecenter Rudersdal, Rønnebærvej 19: Søren, Lotte, Tove og 
Annette evt. Lise. 
 
Næste bestyrelsesmøde: Fredag den 18. marts 2016 kl. 14,00 
De der ikke kan komme til næste mødet skal underskrive regnskabet ved lejlighed. 
Afbud Kurt. 
 



 

         

 
 
 
 
Mødepunkt til fremtiden: Det kommunale samarbejde mellem fc og forvaltningerne. 
 
 


