
 

         

 
Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal 

mandag den 4.5.2015 kl. 14.00 - 16.00. 
 
Til stede: Søren, Birthe, Annette, Lise, Tove, Vivi og Lotte 
Afbud: Anne og Jørgen 
Ordstyrer: Søren 
Referent: Lotte 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Tilføjelse af: 
3a) Økonomi 
5e) Vedr. høringssvar om Den Åbne Skole 
6c) Frise 
 

2. Præsentation af bestyrelsen 
a. Præsentation, Alle 
b. Forretningsorden  

Forretningsordnen er godkendt. 
 

3. Fra forretningsudvalget 
a. Økonomi 

Orientering om 1. kvartals regnskab. Regnskabet er taget til efterretning. 
b. Status for PUF ansøgning – (Puljen til frivilligt, socialt arbejde) 
Endnu intet svar. Ministeriets udmelding er primo maj.  
Vi har fået godkendt ansøgningen til Grundfinansieringspuljen. 
Pulje for Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse med 
ansøgningsfrist 8.5. søges ikke pga. manglende tid. Puljen er formodentligt rettet mod 
større landsdækkende organisationer, er på 6,4 mio. (hvilket er relativt lidt, hvilket vil 
sige at kun få vil opnå støtte) og er 3-årig. Emnet er meget relevant, så vi må håbe at 
den udbydes igen. 
c. Status for ansættelser.  

Der er afhold samtaler med 3 personer og der afholdes samtale med yderligere 2 i 
denne uge. Der er modtaget i alt 56 ansøgninger. 
 

4. Nedsættelse af udvalg 
a. Forretningsudvalg 
 Som udgangspunkt formand, næstformand, kasserer og leder  

 Udvalget består således af Søren, formand, Vivi, næstformand, Lise, kasserer og 
  Lotte centerleder. 

b. Foreningsudvalg 
Valgt: Jørgen in absentia (?), Søren, Annette og Lotte 

c. § 18 udvalg/kommunalt samarbejde 
 Lise, Søren, Lotte og delvis Annette 
d. Ordstyrerudvalg 
 Annette, Tove, Kurt og Søren 
 

5. Igangværende aktiviteter 
5a) Frivilligcentret:  

 Selvhjælp Rudersdal lukker pr. 1.5. 2015. Det har ikke været muligt at finde frivillige til at 

stå for den organisatoriske og administrative del. Arbejdet har pågået i 2 år. Vi henviser nu 

borgere med behov for deltagelse i sorggruppe til folkekirkerne i Rudersdal og til 



 

         

Frivilligcentret i Lyngby for alle andre ønsker. Gå-medgruppen fortsætte sine gåture om 

tirsdagen med afgang fra Frivilligcentret og den ene seniormadgruppe fortsætter også til 

efteråret. 

 Bisidderordningen (nu under Ældre Sagen) har fået ny tovholder: Edel Baunbæk Knudsen. 

 8. april møde med integrationsforeningerne og folkekirkerne om flygtningeindsatsen. 

Frivilligcentret tog initiativet til møderne tilbage i oktober 2014 og vi mødes løbende.  

Frivilligcentret har påtaget sig ordstyrerollen ved møderne. Birkerød flygtningekontakt laver 

dagsordenen. Formål: Opfølgende møder i forhold til samarbejdet med kommunen. 

 10. april møde med Rotary Holte om idégenerering til udvikling af frivilligaktivitet. 

 13. april møde med Ældre Sagen om IT-ven projektet, som der er gået ombord i også 

økonomisk. 

 Demenskursus: 16 + 23.4. med 30 tilmeldte. Underviser demenskoordinator Ældre / 

Rudersdal Kommune. 

 Ny Kunst i stort mødelokale af Erling Rasmussen fra Parkinsoncafeen. 

Foreningen i fokus (PUF) 

 Filmkursus: 
Frivilligcentrets film er færdiggjort med hjælp fra Mediehuset København til den endelige 
klipning og indtaling af speak på professionelt udstyr. Lotte deltager 7. maj i optagelser af 
program med præsentation af alle filmene fra kurset. Programmet sendes på Kanal 1 på et 
endnu ikke kendt tidspunkt. 

 FrivilligBørs: 
Der er via mail udsendt invitationer til Frivilligcentrets medlemsforeninger, deltagerne på 
sidste års FrivilligBørs, alle foreninger i kommunens foreningsregister, alle kommunens 
områdechefer, Kulturparaplyen, Idrætsrådet og BUS samt formanden for Rudersdal 
Erhvervsforening. I alt 356 invitationer. 
Det er besluttet at afholde et orienteringsmøde om FrivilligBørsen d. 4. juni kl. 16.00-17.30 i 
Frivilligcentret. Alle er velkomne. Tilmelding til Lotte. 
PT har 3 tilmeldt sig. 1 virksomhed og 1 forening og 1 frivilliggruppe fra Elmehuset. 
Der er udarbejdet en detaljeret køreplan for FrivilligBørsen til den nye koordinator. 
21. april: oplæg for Folkeoplysningsudvalget om frivilligbørsen. 

 Facebook: 
Profilen ”FC Rudersdal” er oprettet og profilen ”Dorte Frivilligcenter Rudersdal” er nedlagt. 

 
5b) Projekt Frivillig 
Der er afholdt 5 skolebesøg i regionen de første måneder af 2015: 

1) Rungsted Gymnasium den 30-1.  

2) Gribskov Gymnasium den 18-2. 

3) Frederiksværk Gymnasium den 25-3. 

4) Enghavegård Skole (udskolingsklasser) i Søborg den 27-3 – undervisning, tøjindsamling til 

”smid tøjet” (Røde Kors) kampagne og foreningsmesse.  

5) Sosu C Gladsaxe den 23-4 – undervisning og foreningsmesse. 

De næste måneder er der bl.a. planer om følgende: 

 Forarbejde til SMS-kursus for ældre – planlagt og afholdt af unge frivillige. 

Samarbejde mellem aktivitetsmedarbejder fra Rønnebærhus / Rudersdal Kommune 

(ældrepuljemidler), Frivilligcentret og Projekt Frivillig. 

 Undersøge muligheder for at få unge frivillige fra designhold til at designe 

synlighedsprodukt til FC Rudersdal (hat, bluse ea). 



 

         

 Kontakt til Allerød, Frederikssund og Ballerup kommuner om skolebesøg – det er 

kommuner uden Frivilligcentre og kræver derfor en anden indgangsvinkel til foreningslivet. 

 Nyhedsbrev til regionens Frivillighedscentre. 

 Planlægning af udviklingsprojekt i Furesø i samarbejde med Frivilligcenter Furesø og Marie 

Kruse Gymnasium. 

5c) Strategidag 28.5. 2015, kl. 9.30-16 på Hotel Marina i Vedbæk 
Mødeleder: Dannie Larsen fra Frise 
Emner:  

 Gennemgang af kvalitetspapiret 

 Gennemgang, diskussion og justering af Frivilligcentrets vision og formål 

 Gennemgang, diskussion og justering af Frivilligcentrets strategi 

 Start af proces om justering af vedtægter, herunder navn 
 

Kommentar: Samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune bør skrives. 
 
5d) Rudersdal Folkemødedag 29.8. 
Tema: Inklusion af personer med handicap i foreningslivet 
Foreløbig titel: Kan foreningslivet være ekskluderende? / Skal, kan og vi alle være med? 
Panel: Mathias Krarup Jensen formand for Herlev/Hjorten Håndboldklub 
Der søges efter endnu en paneldeltager. 
Ordstyrer: Anne Worning 
 
5e) Høringssvar vedr. Den Åbne Skole 
Fremsendte udkast fremsendes til Kultur med tilføjelse af en opfordring til skolerne om at bruge de 
sociale foreninger og en opfordring til de sociale foreninger om at deltage. 
 

6. Evaluering af afholdte møder og arrangementer 
a. Generalforsamling.  

God afvikling. 
b. Frivillig Forum årsmøde den 22. april 

Centerleder og formand har deltaget i Frivilligt Forums årsmøde. Tema: Nye veje i det 

frivillige sociale arbejde. Oplæg ved Jens Jonathan Steen, Cevea/chefredaktør www.pio.dk: 

Fra service-velfærd til relationel velfærd. Oplæg ved Jørgen Carlsen, Testrup Højskole: 

Civilsamfundets rolle i velfærdsudviklingen. 

Oplæg og debat ved: Laust Kristensen – CFSA, John. Berthelsen – Frivillig Forum, Maria 

Kavita Nielsen – Frivilligrådet, Casper Danøe – Frise og Ole Glahn – KL. Konklusion: Alle 

de store foreninger og paraplyorganisationer skal gå sammen og udvikle sin egen 

frivillighedsstrategi, som reaktion/modsvar/understøtning af det statslige frivilligcharter. 

Frivilligt Forum vil gerne tage initiativet. 

 

c. Frise 

Søren orienterede fra sidste bestyrelsesmøde i Frise. Problemer med mangelfulde 
grundfinansieringspuljeansøgninger, der arbejdes derfor fra Frise og ministeriet på at 
forbedre vejledningen. Frises bestyrelse skal være mere synlig for 
medlemsforeningerne. 
 
 

7. Kommende møder, kurser o. lign.,  
a. Møde med Ældreområdet den 16/6 kl. 9,30 

Deltager: Søren, Vivi og Lotte 

http://www.pio.dk/


 

         

8. Kommende bestyrelsesmøder - husk at medbringe kalender,  
 Uge 34: mandag 17.8. kl. 14-16 
 Uge 43: onsdag 21.10. kl. 15-17 – ny tid 
 Uge 50: fredag 11.12. kl. 10-12, julefrokost kl. 13-15 
 I 2016: 
 Uge 4: mandag 25.1. kl. 14-16 
 Uge 11: torsdag 17.3 kl.15-17 
 Generalforsamling: Uge 16: mandag den 18. april kl. 19  
 
9. LUKKET punkt: Rammer for lønregulering 2015. (bilag følger på mødet)  

 
10. Eventuelt  

Visning af Frivilligcentrets nye film – udgår pga. manglende tid. 
 
 
 


