
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdals  
nye lokaler i Kulturcenter Mariehøj, Storm P afsnittet 

mandag den 30.01.2017 kl. 16.30 - 18.30. 
 
Til stede: Søren, Lise, Anne, Tove, Birthe, Jørgen, Annette og Lotte 
Afbud: Kurt 
Ordstyrer: Tove 
Referent: Lotte 
 
Dagsorden: 

0. Rundvisning i de nye lokaler inden mødet. 
 

1. Valg af ordstyrer 
Tove blev valgt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Fra forretningsudvalget 
a. Foreløbig regnskabsoversigt for 2016 

Forskellen mellem 'Revideret Budget' og 'Realiseret 2016', i alt kr. +95.739. 
Forklaring på den store forskel skyldes i hovedtræk 'ubrugte projektmidler', som 
det fremgår af nedenstående regnskaber:  
Frivilligcenter: +30.017 kr. (PEER projekt +2.219, løn -8.495, administration 
+7.637, aktiviteter +28.656)  
Projekt Frivillig: +17.317 kr. (løn +19.522, administration -615, aktiviteter -1.590) 
IT-VEN: +1.558 kr. (møder) 
Integration: +46.787 kr. (løn +17.584, administration +7.334, aktiviteter 
+21.869). 
 
FC vil søge donor om, at de 'ubrugte projektmidler' i Projekt Frivillig og 
Integration/§18 og partnerskabspuljen, i alt kr. 60.048 kan overføres til 2017. 
 
Det foreløbige regnskab er taget til efterretning og sendes videre til revisoren. 
 

b. Vedtagelse af foreløbigt budget 2017 
Minus kr. 27.088 samlet set i 2. udkast. 

Frivilligcenter Rudersdal 
Skovgærdet 4 

2840 Holte 
 

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

www.frivilligcentret.dk 



                                                                                                                                    

         

Det 2. udkast godkendes af bestyrelsen. 
 

c. Status for ansøgning om grundfinansiering og PUF 
 

FRIG-pulje åbnes formodentligt først i februar. Forventet første udbetaling pr. 1.4. 
Intet nyt om hvornår PUF åbnes/udmeldes. 
 
Mulige emner: 

1) Ensomhedsforebyggelse på gymnasierne – samtale/aktivitetsgrupper. Formål: At 
mindske frafald. I samarbejde med Projekt Frivillig og gymnasier. Målgruppe: udsatte 
unge. (Viden i centret: Projekt Frivillig) 
Emner: stress, ensomhed, sorg 
 
Dette forslag prioriteres frem for de andre, men der skal researches videre. 
 

2) Hjælpe handicappede børn til aktiviteter – udvikle særlige hold i samarbejde med 
idrætsforeninger og kommune. Familiehold. Muligvis også: Forældrenetværk. (Viden i 
centret: Fælles om fritiden-projekt) 

3) Øge voksne handicappedes deltagelse i foreningslivet. Samarbejdspartnere fx En af Os 
og lignende. Formål at nedbryde tabuer og højne viden om psykiske handicaps i 
idrætsforeninger. (Viden i centret: Bro til hverdagslivet-projektet) 

4) Rekrutteringsprojekt blandt nypensionerede og efterlønnere. Samarbejdspartnere: 
foreningslivet (omtalt på møde i november). 

 
d. Status for udbetalinger fra Projekt Frivillig 

Intet set endnu, intet indsendt. Kommer formodentlig pr. 1.4. 
 

e. Ny revisor (overtagelse) og plan for færdiggørelse af årsregnskab 
Forretningsudvalget har 13.1. mødtes med ny revisor Allan Karl Christiansen fra Lyngby. 
Det tegner til at blive et godt samarbejde. 
1.marts fremsendes udkast til årsregnskab til bestyrelsen og det underskrives til mødet 

15.3. 
 

4. Fra andre udvalg 
a. Flytning 

Kultur har refunderet udgifter i forbindelse med flytning af IT/telefon, skab og 
nedtagning af skilt. 
Projektor bruges uden lærred da mulighed for større billede. Væggen kan males 
med særlig maling. 
”Depot” klargøres pt til mødelokale. 
Stadig midlertidig opbevaring i kælder. Afventer permanent lokale. 
 



                                                                                                                                    

         

b. Fest / housewarming / reception 
Dato: 3. marts kl. 15-17 
Borgmesteren kommer. 
Pilekoret kommer. 
Jørgen med flere spiller. 
Mad – pindemads-niveau – gerne fra ”den lille tykke” 
 
Overskrift på indbydelse: Indvielse af frivilligcentrets nye lokaler 
 
Talerække: 1) Søren - velkomst, 2) borgmesteren 

 
Kontaktet af Kultur/Kristina Dyrlund vedr. forplejning til festen. Vi skal forhandle med 
restauratøren på Mariehøj mht. forplejning og drikkevare, da det er et større 
arrangement. Underforstået at vi er forpligtet til at købe ind her. 
Dette strider imod frivilligcentrets opfattelsen af vores mundtlige aftale, hvor hele 
Storm P. området er fritaget for forpagtningsaftalen. Søren henvender sig til Birgit 
Hoe. Frivilligcentret vil ikke forhandle med restauratøren fra gang til gang, dette skal 
indarbejdes i samarbejdsaftalen/husaftalen. 

 
Vi adspørger restauratøren om tilbud til festen. Orienterer om at vi spørger to steder. 
Festudvalget træder sammen 3.2. kl. 8. 
 

 
5. Planlægning af generalforsamling den 26. april 

a. Vedtægter – omdeles, ingen kommentarer 
 

b. Indkaldelse og gennemgang af dagsorden 
 

c. Praktiske spørgsmål 
Køreplan er gennemgået.  
 

Køreplan for Generalforsamlingen i  
Frivilligcenter Rudersdal 26.4. 2017 kl. 19 

 
Opgaver: 
Kl. 18.30-19 
Indskrivning: Lotte 
 
Fotograf: Anja 
 
Fællessang: ”Det er i dag vejr”. Klaver og evt. klarinet: Jørgen og evt. Kurt 
 
Pkt. 1. Dirigent: Carsten Thaarup kontaktes. 



                                                                                                                                    

         

 
Referent: Kontorpasser kontaktes 

 
Pkt. 2. Årsberetning: Lotte + Søren (om bestyrelsen) 
 
Pkt. 3. Årsregnskab: Lise 
 
Pkt. 4. Fremtidige mål: Søren 
 
Pkt. 5. Budget: Lise 
 
Pkt. 6. Kontingent: Lise 
 
Pkt. 7. Indkomne forslag: Søren og dirigenten 
 
Pkt. 8. Valg til bestyrelse og suppleanter: Dirigenten. 
 
Pkt. 9. Valg af revisor: Dirigenten, revisor inviteres, hvis han er i omegnen. 
 
Pkt. 10. Eventuelt: Søren 
 
Annoncering: Lotte 
 
Indkøb: Annette 
Huskeseddel: Lotte 
 
Kaffebrygning mm., kl. 18.00. Tove og Jørgen 
 
Borddækning: Kontorpasser, om eftermiddagen 
 
Direkte i forlængelse af generalforsamlingen afholdes det konstituerende bestyrelsesmøde. 
 

5b: På valg er: Vivi, Birthe og Jørgen – alle genopstiller. 
Vivi og Birthe kan få problemer med fremmøde. 
Suppleanter: Tove og Kurt. Tove genopstiller. Kurt kontaktes. 

 
 

6. Orientering fra centerleder og igangværende aktiviteter  
 
Frivilligcentret: 

 
Ny revisor. 13.1. havde forretningsudvalget møde med Allan Karl Christiansen. Der er lavet 
plan for årsregnskabet 2016. 

 



                                                                                                                                    

         

Oplæg Rudersdal Erhvervsnetværk. 18.1. Kort oplæg om Frivilligcentret og vores mål for 2017 
ved årets første erhvervsnetværksmøde. 

 
Flytning. Vi er nogenlunde på plads, men det tager stadig en stor del af dagen at udlevere 
nøgler og vise rundt. Mangler malerier mv. på væggene og indretning af ”depot-rum” til 
mødelokale – sker 31.1. Desuden diverse praktiske ting, som kort over busser, kort over 
Mariehøjcentret med vejvisning til Frivilligcentret, dymo’er på alle hylder i køkkenet med 
placering af køkkenredskaber mv., indretning af torvet osv. Men det kommer hen ad vejen. 

 
Indflytterfest. Afholdes 3. marts kl. 15-17, alt afhængigt af om borgmesteren kan. 
Pilekoret er adspurgt om de vil underholde, ligesom et af Jørgens orkestre. 

 
Nyt medlem: Kalorieklubben. Herre-spiseklub fra Aktivitetscenter Rønnebærhus, som hellere 
vil være i Frivilligcentret. Tovholderen har tidligere været tovholder for seniormadgruppe. 

 
Dansk Blindesamfund er på vej med café. 

 
Bro til hverdagen - Peer-samarbejdsprojektet med Det Sociale Netværk. Den første frivillige 
har meldt sig og der arbejdes fortsat på at opbygge materialet, procedure og rutiner. 

 
 
Projekt Frivillig: 

Skolebesøg:  

Vi er i gang med at planlægge forårets skolebesøg. Pt. er planer om et udviklingsprojekt på 
KNORD i Lyngby, der handler om asyl og flygtninge. Dette besøg indebærer kontakt til unge 
flygtninge, der skal deltage i formidlingsprojekt sammen i to 1. g. klasser. Det har ikke været 
helt nemt at få kontakt til de unge flygtninge og derfor er det i skrivende stund uklart, hvordan 
projektet kommer til at skride frem.  

 
Herudover har vi to skolebesøg på tegnebrættet; et på Gentofte HF og et på Marie Kruses 
Skole i Farum/Furesø. Planlægning fortsætter i den kommende periode.  

 
 

Integrationsindsats: 
 

Integrationsnetværket 
Netværket holder møde den 30. januar 2017 hos Dansk-Syrisk kulturforening. Mødet er 
præget af den fremtidige samarbejdsform med Rudersdal Kommune.  

   
Integrationsarbejdet for 2017 – planen er undervejs.  

 



                                                                                                                                    

         

Fælles om fritiden - SUMH: 
Frivilligcenter Rudersdal understøtter projektet Fælles om Fritiden (SUMH) Pt. arbejder vi med 
at udbrede muligheden for at blive frivillig fritidsguide. Karen fra SUMH og jeg (Anja) aftaler 
løbende, hvordan og hvilke kanaler, vi afprøver til dette formål.  

 
 

7. Kommende og afholdte møder, kurser o. lign. 
a. Decemberkonference om frivillighed 8. december 

Anja (Projekt Frivillig) og Søren deltog. ”Alternativt” sted – dårlig akustik. 
 

b. Frises årsmøde og generalforsamling 10. og 11. marts 2017 i Vejle 
Lotte og Anja (PF) deltager 10.3. Søren og Vivi bliver til generalforsamlingen 11.3. 

 
c. Foreningsmøde i Frivilligcentret 8.2. 

Hvem kommer fra Frivilligcentret? Søren og Vivi. 
 

d. Møder med Kultur 
9.2. får FC besøg af hele Kultursekretariatet. Kort oplæg om fc. 
(Søren, Anja og Lotte) kl.14-15. 
10.2. genbesøger vi Kultur til almindeligt møde kl. 13-14 
(Søren, Vivi og Lotte)  
 

8. Eventuelt  
 
Folkekøkken i Birkerød. Artikel omdelt. Forskellige foreninger inviteres til at lave mad til de 30-
40 deltagere. Frivilligcentret vil gerne tilbyde sig som ”kokke” en mandag i efteråret. Det bliver 
formodentligt i Mantziusgaarden i samarbejde med folkene bag. 
Frivilligcentrets opgave bliver at købe ind og laver maden. Der er egenbetaling. Annette, Lise (+ 
mand) og Birthe går videre. 
Lotte kontakter Henrik Hjortdal for dato til efteråret. Vi ønsker ikke at deltage allerede i maj. 
 
Nyt fra Frise: vil nu sælge frivilligjob.dk feed for 50.000 kr. til kommuner. Heraf falder de 
25.000 kr. til det lokale frivilligcenter, der forpligter sig til at formidle job. 
Det vil fremover koste 500,- for kommuner at slå job op. 
 
Fremvisning af vest fra Osteoporoseforeningen. 
Vi søger videre efter anden model. 
 
Jørgen har læst interessant artikel om Milliardspild af Ingerfair, Frederik Boll. Vedhæftes 
refereatet. 
 
Nettet virker uregelmæssigt. 


