
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal 

onsdag den 31.08.2016 kl. 16.00 - 18.00. 
 
Til stede: Søren, Kurt, Jørgen, Annette, Lise, Anne, Birthe og Lotte 
Afbud: Tove og Vivi 
Ordstyrer: Annette 
Referent: Lotte 
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer: Annette 
 

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 

3. Fra forretningsudvalget 
a. Økonomi/Regnskab 2016 2. kvt. Godkendt. 
b. Budgetopfølgning efter afslag på PUF. Godkendt. 
c. Personalesituationen: 

 Astrid Sandmark har opsagt sin stilling og fratræder pr. 30.9. 

 Der er afholdt jobsamtale i uge 35. 

 Løntilskudsjobber Mette Sørensen fik job på Hillerød sprogskolen og stoppede 
10.8. 

 Projekt Frivillig praktikant Anette Helland begyndte 15.8. og skal være her frem 
til 2.12. tre dage om ugen. 
 
 

4. Frivillighedsprisen 
a. Valg af medlem af juryen til indstilling af modtager: Lise Rechter 

 
b. Emner til kandidater:  

Juleaftengruppen 
Jesper Tvermoes, Birkerød Tennisklub 

  DemensNetværk Rudersdal 
 
Lotte skriver indstillinger. 

 
5. Opfølgning på handlingsplan  

Lotte gennemgik handlingsplanen i forhold til status. Overordnet må vi sige at vi er godt 
med.  
 
Et par kommentarer: 
Kendskabet til status på handlingsplanen burde udbredes. Kunne evt. medtages til 
mødet med Ældre i oktober. 

Frivilligcenter Rudersdal 
Skovgærdet 4 

2840 Holte 
 

T: +45 45 89 00 56 
M: info@frivilligcentret.dk 

www.frivilligcentret.dk 



                                                                                                                                    

         

Handlingsplanen burde generelt mere i spil undervejs i forhold til at kunne vise faktiske 
nåede mål. 

 
Kunne der laves en biografreklame til rekruttering af frivillige? – Lotte undersøger 
priserne. 

 
6. Drøftelse af ansøgninger om midler næste år 

a. PUF, afventer puljens udmelding, som formodentligt først er efter jul. 
 

b. Kommunen (§18, partnerskab, andet)  
 

 Der søger §18-midler til integrationsnetværket og det overvejes at søge 
partnerskabspuljemidler til foreningsdeltagelsesinitiativ. 

 

 Trygfonden er ansøgt til integrationsfremmende projekt i 2017 og 2018: Fra flygtninge 
til medborger 

 

 Frivilligcentret har fået afslag på et kompetenceløftende ensomhedsprojekt vi søgte hos 
Ældre. 

 

 
7. Orientering fra centerleder og igangværende aktiviteter 

 
Frivilligcentret: 

 3.6. Nærum Kulturdag: Hyggelig dag i biblioteksparken ved Nærum Bibliotek. 
Stort fremmøde. 

 17.6 til Folkemøde på Bornholm. Overværede inspirerende debatter om: Så byg 
dog bro – debat om integration og mangfoldighed, arrangeret af Det Sociale 
Netværk. Kan frivillige hjælpe flygtninge i arbejde, debat arrangeret af Dansk 
Flygtningehjælp. Hvad vil det sige at være en god medborger? Debat om 
demokrati og forskning, arrangeret af Århus Universitet. Foreningens anatomi, 
debat arrangeret af Underværker – en realdaniakampagne. 

 24.6. Centerledermøde: Tema: Integrationssamarbejde og nye kriterier for 
tildeling af Grundfinansieringsmidler. 

 29.6. Indledende snak om opstart af Hemmingway Club i Rudersdal. 

 18.8.: Sund og aktiv: Seniormesse på Mariehøjcentret, relativt godt fremmøde. 

 19.8. Færdigopsætning af nye facadebogstaver: Frivilligcenter Rudersdal. 

 24.8. Indledende snak om opstart af lokalafdeling af Dansk Vegetarforening 

 Kunst i august: Hannah Bindesbøll. 
 
Film din forening-projekt med Mediehuset København.  
Løber frem til juni 2017. 6-8 foreninger tilbydes at få filmet foreningen/foreningsaktivitet 
og livestreamet arrangement. Der lægges op til stor brugerdeltagelse i forhold til 
planlægning og optagelse. Opstartsmøde 2.9.  
 
Fælles om fritiden. Frivilligrekrutteringen er i fuld gang, men er vanskelig. Der 
samarbejdes med Projekt Frivillig om skolebesøg, for at finde unge frivillige. Vi har en 



                                                                                                                                    

         

frivilligguidekoordinator på plads, der selv tager et forløb med en dreng på 14 år for at 
få erfaring. Løbende møder mellem SUMH, Kultur (Svend-Erik) og frivilligcentret.  
 
Kommende periode: 
Rudersdal Folkemødedag 3.9.: Frivilligcentret deltager med samtalesalon 
Birkerød Kulturnat 9.9.: Frivilligcentret deltager med bod og samtalekort. 
Høreforeningen sælger muligvis kaffe. 
Foreningsmøde 15.9.: Besøg fra Børns Voksenvenner og Hemmingway Club. 

 
Integrationsnetværket: 
Hjemmeside:  
Er så god som færdig – selv om den selvfølgelig kan videreudvikles. 
Møder i netværket:  
Der er blevet afhold møde d. 9. april (Lotte som mødeleder) og d. 18. august. Batul fra 
Beskæftigelse har deltaget på møderne og meget af møderne går med dialog omkring 
lovgivning, indkvartering, kommunikation og arbejdsgange.  
Næste møde bliver i start november.  
 
Følgegruppe til §18-midlerne:  
Følgegruppen for projektet består af Dansk-Syrisk kulturforening, Røde Kors, Kultur og 
Beskæftigelse. Der er holdt et møde i juni, næste møde holdes i september. Status på 
projektet, forankring og udvikling er temaer der debatteres i følgegruppen.  
Kommende projekter:  
Følgegruppen foreslog at man holder et fælles frivilligrekrutterings arrangement – dette 
er forlagt for netværket, der bakker op om ideen. Der samles en arbejdsgruppe fra 
integrationsnetværket, der er med til planlægning.  
 
Lokalsamfundet bygger bro:  
Astrid har fremlagt resultater af integrationsnetværket og foreningsmessen for LBB’s 
styregruppe.  
 
Samarbejde med Fritidspuljen:  
Kultur, Fritidspuljen og Frivilligcentret samarbejder om en temaaften om ’Flygtninge i 
foreningslivet’ d. 5. oktober – i regi af Foreningsplatformen. Frivilligcentrets rolle er 
primært at hjælpe med promovering af arrangementet. Flere foreninger har 
tilkendegivet interesse allerede.  
 
Projekt Frivillig  
Skolebesøg:  
Der er aftalt 6 skolebesøg i efteråret, dog er ikke alle datoer faldet på plads endnu.  
 
Ungdommens folkemøde:  
Projekt Frivillig deltager i Ungdommens Folkemøde (UFM) 8.-9. september med en 
stand og workshop i Søndermarken, Frederiksberg. Konsulenterne fra Region Nord og 
Syd deltager i planlægning og afvikling.  
UFM er en ny demokratisk festival for unge, hvis formål er at udforske, hvad 
demokratisk deltagelse kan være i nutidens samfund. Projekt frivillig deltager med 
frivillige foreninger, der arbejder med og for unge og på programmet har vi blandt andet 



                                                                                                                                    

         

debatter, quiz, historiefortælling og brætspil. De unge vil også få mulighed for at finde 
ud af hvilken type frivillighed, der passer til dem og hvordan man får et frivilligbevis. 
Derudover vil der være en workshop, hvor de unge agerer udviklingsagenter for en 
frivillig forening eller organisation og sammen er det meningen, at de skal være med til 
at arbejde med nogle konkrete problemstillinger, som udmunder i et løsningsforslag, 
som den frivillige forening/organisation kan tage med hjem og arbejde videre på.  
Der forventes at cirka 20.000 unge vil deltage i folkemødet i løbet af de to dage. 
For mere information: http://www.ufm16.dk/ 
 
Praktikant:  
D. 15. August startede jeg (Anette) i praktik i Projekt Frivillig og skal være det frem til 1. 
december. Da jeg så praktikopslaget var jeg slet ikke i tvivl om, at det var en stilling jeg 
bare måtte søge! Jeg har selv været engageret som frivillig siden jeg var 13 år gammel 
og det har haft stor betydning for både mit sociale og faglige liv. Jeg læser 
Socialvidenskab og Kultur og Sprogmødestudier på kandidaten og er færdig næste 
sommer.  
Jeg synes det er interessant hvor stor betydning frivilligt arbejde faktisk har – flere 
undersøgelser viser, at unges frivillighed medfører bedre jobmuligheder senere, større 
politisk indflydelse og bedre sundhed. I den forbindelse synes jeg det kunne være 
interessant at undersøge om man kan skabe social mobilitet ved at engagere unge i 
frivilligt arbejde – unge, hvor det måske ikke er så naturligt at være frivillig, men hvor 
gevinsten måske kan være endnu større i sidste ende og være med til at give dem en 
god vej i livet.  
Jeg ser frem til et spændende og lærerigt forløb, hvor jeg i øvrigt også vil tage lidt del i 
Frivilligcenter Rudersdals daglige arbejde. 
 
Udviklingsprojekter: 
Ungdommens Folkemøde er det primære udviklingsprojekt i efteråret. Derudover er vi 
igen inviteret til at lave et forløb på SOPU i Hillerød på pædagogisk assistent 
uddannelsen. Anette er ansvarlig for forløbet, med hjælp fra Astrid. 

 
8. Kommende og afholdte møder, kurser o. lign. 

a. Møde med Ældre den 11.oktober kl.11-12.30. Søren, Lise, Annette og Lotte 
b. Møde med Kultur den 2. september kl. 10.15-11.30. Søren, Kurt og Lotte 
c. Foreningsmøde den 15. september kl. 17-19.30. Søren og Lotte 
d. Frivillighedsfest den 25. oktober på Mariehøjcentret. 

 
9. Eventuelt  

Fredagsjazz vil gerne være bredere rent musikalsk så fx der også kunne spilles musik 
fra Syrien, folkemusik oa. Overvejer nyt navn fx Fredagsmatiné. Jørgen kontakter 
baglandet. 
 
Næste møde 27. september kl. 16-18.  

 
 
 

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJzuzIgdfOAhWI6CwKHY6jBbcQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cityofmadison.com%2Fdpced%2Fcommunitydevelopment%2Fdocuments%2FThe%2520Engagement%2520Gap%2520Article(2).pdf&usg=AFQjCNEJRLWNJ23Bzfw45lUrTh6o8-7wwQ&sig2=Q9yIoYNfjg2xqrC2NwmlNQ
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJzuzIgdfOAhWI6CwKHY6jBbcQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cityofmadison.com%2Fdpced%2Fcommunitydevelopment%2Fdocuments%2FThe%2520Engagement%2520Gap%2520Article(2).pdf&usg=AFQjCNEJRLWNJ23Bzfw45lUrTh6o8-7wwQ&sig2=Q9yIoYNfjg2xqrC2NwmlNQ

