
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal 
onsdag den 01.06.2016 kl. 16.15 - 18.15. 

 
Til stede: Søren, Vivi, Lise, Annette, Jørgen, Kurt, Anne, Tove, Birthe og Lotte 
Afbud: Ingen! 
Ordstyrer: Annette 
Referent: Lotte 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
Allerførst præsentationsrunde til ære for vores nye medlem Anne Bonné. 
Ordstyrer: Annette 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Fra forretningsudvalget 
a. Økonomi/Regnskab 2016 1. kvt. (bilag) 

Budgetopfølgningen blev fremlagt og taget til efterretning. 
 

b. Godkendelse af forretningsorden (bilag) 
Ændringer og tilføjelser er godkendt. 
 

c. Evaluering af frivilligcentrene. Drøftelse af anbefalingerne. Selve rapporten foreslår FU, 
at vi tager på et separat bestyrelsesmøde, hvor vi også tager hul på strategidrøftelser 
for 2017 - 19 (bilag) 
 

Frise kunne udarbejde målingsredskaber (skemaer) til fælles brug. Frises sendes mail. 
Der spørges til kommissoriet for rapporten.  
Hvad er grundet til udarbejdelsen af rapporten? 
Hvem i Rambøll kan vil kunne svare på spørgsmål vedr. rapporten? 

 
d. Personalesituationen 
Vi har ansat Mette Sørensen i hhv. virksomhedspraktik og et løntilskudsjob frem til starten 
af oktober (gratis). 
Der ansættes en ulønnet universitetspraktikant til Projekt Frivillig til august og 5 ca. mdr. 
frem. 

 
4. Nedsættelse af arbejdsgrupper 

Forretningsudvalg: Formand, næstformand og kasserer, inkl. centerleder 
Ordstyrerudvalg: Annette, Tove, Kurt og Søren 

Frivilligcenter Rudersdal 
Skovgærdet 4 

2840 Holte 
 

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

www.frivilligcentret.dk 



                                                                                                                                    

         

Det kan indføjes i den kommende strategi, at der løbende nedsættes udvalg fx: 
Integrationsudvalg 
 

5. Skal vi have en sommerkomsammen? Hvor og hvornår? 
Krolf og madpakker / Mariehøjcentret 
Lotte undersøger priserne. 
Dato: torsdag den 25. august kl. 16.15-18.15. 

 
6. Orientering fra centerleder og igangværende aktiviteter (bilag) 
o Fællesvisning af ny tv-spot/film: ”Hvorfor frivillig?” 
o Orientering om filmprojekt med Kanal 1/Mediehuset København: Frivilligcenter Rudersdal – et 

forsøg med Public Access Web-tv.  

 16.3. Centerleder deltog i Tematisk netværk for frivillighed, initieret af kultur. Deltagere: 
kendte ansigter fra feltet. Outcome: samarbejde omkring Frivillig Fredag. 

 15.4. Frivilligcentret var temaet i ”Åben café” på Holte Bibliotek. Centerleder talte med flere 
interesserede borgere og fik engageret et par frivillige. 

 7.4. Afsluttende evaluering af IT-besøgsvenne ordningen. Godt samarbejde med ÆldreSagen. 
Ønsker ordningen held og lykke fremover. Frivilligcentret støtter fremover på foreningsniveau. 

 13.4. Centerleder deltog i Erhvervsnetværk Rudersdal: tema: Samarbejde med kommunen. 
Erhvervslivet har samme udfordringer som os. 

 27.4. Centerleder holdt oplæg om frivillighed ved Onsdagsklubben Ny Holte Port 

 17.5. Genbesøg af Kompetence og ressourcecentret på Rønnebærvej 19 – tidligere Elmehuset. 

 17.5. Centerleder deltog i Forankrings workshop i Lokalsamfundet Bygger Bro 

 22.5. Centerleder deltog i Erhvervsnetværk Rudersdal: tema: Konflikthåndtering. Skal 
genopfriskes jævnligt! 

 26.+ 27.5.: Opsætning af lyddæmpning i stort mødelokale. 

 31.5.: Formanden for Parkinsoncafeen Lise Wulff modtager Lions Clubs ældrepris. Prisen består 
bl.a. af et æbletræ, som Lise har doneret til Frivilligcentret. Træet plantes i baghaven. 

 Rekrutteringskampagne på bibliotekernes informationsskærme: I 10 uger fra slut august får 
foreningerne mulighed for at rekruttere nye frivillige via infoskærmene. Frivilligcentret samler 
tekst og billeder, og bibliotekets grafiker opsætter ”skiltene. Stadig 4 ledige pladser. 

 Nærum Kulturdag 3.6. FC deltager med pavillon, quiz, oplysning og en god snak. 

 Fælles om fritiden – etablering af fritidsguidekorps. Samarbejde med Kultur og SUMH. 
Frivilligcentret søger frivillige og har nu en frivillig koordinator på plads. Orienteringsmøde i 
13.6. 

 Frivillig Fredag 30.9.: I samarbejde med Kultur og Bibliotekerne arrangeres en samtalesalon 
med temaet Fællesskab. Gerne i samarbejde med Café Birken, men vi har endnu ikke fået de 
unge i tale. 
 
Integrationsnetværket 

 Hjemmeside: En del af projektet er at skabe et sted med overblik over feltet. Det bliver på 
Frivilligcentrets hjemmeside. http://frivilligcentret.dk/foreninger/frivillige-
integrationsindsatser  
Astrid er i gang med at indsamle oplysninger om de forskellige grupper og foreninger. Når den 

http://frivilligcentret.dk/foreninger/frivillige-integrationsindsatser
http://frivilligcentret.dk/foreninger/frivillige-integrationsindsatser


                                                                                                                                    

         

del er færdig skal siden omkring ”at blive frivillig på integrationsområdet” udbygges, ligesom 
”donationssiden” skal indeholde mere information.  

 Møder i Integrationsnetværket: Astrid deltog som mødeleder på netværksmødet d. 7. april. Her 
var emnerne blandt andet: Nyt fra kommunen, en diskussion om hjælp fra mentorerne og 
kommunikation fra kommunen til flygtningene, som ikke er forståelig og skrevet på dansk, 
orientering om Frivilligcentrets rolle i integrationsnetværket og præsentation af Dansk-Syrisk 
Kulturforening.  
Næste møde er planlagt til d. 9. juni.  
 
Flygtninge ud i foreningslivet 

 Inspirationsmøde: Torsdag d. 14. april holdt vi inspirationsmøde for foreninger omkring at åbne 
dørene for flygtninge. 20 foreninger var repræsenteret til Inspirationsmødet. På mødet blev 
der præsenteret både lokale og landsdækkende erfaringer. Lars Kruse fra Dansk Idrætsforbund 
fremhævede, hvor unik den danske foreningskultur er og gav eksempler på, hvordan det kan 
tage tid at lære at kende for udlændinge. 

 Foreningsmesse: Lørdag d. 21. maj holdt vi foreningsmesse for flygtninge. 9 foreninger deltog 
på dagen og 3 yderligere sendte skriftlige tilbud. Ca. 45 syere mødte op, både børn og voksne. 
Alle foreninger gav udtryk for at det havde været et godt arrangement og mange syrere var 
henne og takke for initiativet.  

 Hjemmeside: På Frivilligcentrets hjemmeside er der oprettet et afsnit omkring Idrætsforeninger 
og integration, med bl.a. gode råd og oversigt over kontingentstøtte. 
http://frivilligcentret.dk/foreninger/frivillige-integrationsindsatser/idraetsforeninger-og-
integration 

 Samarbejde med Fritidspuljen: I forlængelse af presseomtalen af Foreningsmessen er vi blevet 
kontaktet af en konsulent fra Fritidspuljen under Dansk Flygtningehjælp. Fritidspuljen yder 
støtte til kontingent og fritidsudstyr for børn og unge fra familier på integrationsydelse. Fra 
1.juni kan unge op til 30 år også søge puljen. Se mere på: fritidspuljen.flygtning.dk  
De er desuden ved at udarbejde et kapacitetsopbygningsforløb med henblik på at sikre, at de 
unge flygtninge og deres familier får den støtte, de har brug for til at opnå varig tilknytning til 
det danske foreningsliv. Forløbet kommer til at bestå af 2-3 workshops og det er aftalt at vi 
samarbejder om at lave et forløb her i Rudersdal til efteråret. Et indledende møde er planlagt i 
juni.  
Lokalsamfundet Bygger Bro 
Astrid deltog i forankringsworkshop og indgår nu i arbejdsgruppen. 
Der er fremsendt forslag om fremtidig organisering (fra 1.1.2017) af LBB fra Frivilligcentret, 
Birkerød Flygtningekontakt og Røde Kors Søllerød til styregruppen i LBB. 
Forankringen/koordineringen foreslås i/fra Frivilligcentret. 
Dokumentet fremsendes også til det politiske niveau. 
 
Projekt Frivillig  

 Astrid overtog Projekt Frivillig d. 1. marts.  

 Skolebesøg: I marts var der skolebesøg på Frederiksborg Gymnasium, Hillerød Gymnasium og 
Aurehøj Gymnasium, Gentofte.  
To planlagte besøg på henholdsvis Gammel Hellerup og Nærum gymnasium blev aflyst.  

http://frivilligcentret.dk/foreninger/frivillige-integrationsindsatser/idraetsforeninger-og-integration
http://frivilligcentret.dk/foreninger/frivillige-integrationsindsatser/idraetsforeninger-og-integration
http://flygtning.dk/


                                                                                                                                    

         

 Udviklingsprojekter: Charlotte havde aftalt et udviklingsprojekt på SOPUskolen i Hillerød, der 
skulle introducere eleverne på PAU-grundforløb til frivillighed. Grundet omstrukturering i 
undervisningsplanerne på SOPU kunne det oprindelige projekt dog ikke lade sig gøre, så det 
blev et lidt mindre forløb i uge 11. Projektet tog udgangspunkt i et innovationsforløb omkring 
sundhedsfremme. Eleverne skulle udvikle et projekt hvor frivillige gjorde en forskel i forhold til 
en sundhedsproblematik. Projekt Frivillig/Astrid og Frivilligcenter Hillerød indledte med et 
oplæg om frivillighed og foreninger og deltog ved fremlæggelserne en uge senere.  

 Efterfølgende har en anden SOPU-underviser ønsket et lignende projekt for grundforløbselever 
og det løber over uge 20 og 21 i en lidt udvidet form.  

 Projekterne giver eleverne en fornemmelse af hvad frivillighed er og kan, mens det ikke er 
målet at eleverne melder sig som frivillige i umiddelbar forlængelse af projektet.  

 Praktikant: Vi har opslået en praktikstilling for efterårssemesteret i håbet om at få en 
universitetsstuderende tilknyttet Projekt Frivillig. Der er fem der har søgt og vi har samtaler 
med 1 af dem i uge 22. Flere af de andre Projekt Frivillig konsulenter har enten praktikanter 
eller studentermedhjælpere, hvilket giver dem mulighed for at have flere aktiviteter. 
Praktikanten skal bl.a. koordinerer skolebesøg, biddrage til udviklingsprojekter, stå for PR og 
kommunikation samt biddrage til Frivilligcentrets øvrige arbejde. Praktikanterne arbejder 
ulønnet. 

 Ungdommens Folkemøde: Projekt Frivillig deltager i Ungdommens folkemøde d. 8.-9. 
september. Astrid er med i udviklingen af workshops og aktiviteter i Projekt Frivilligs stand. 
Dette sker i samarbejde med landssekretariatet og konsulenten for Region Hovedstaden syd.  

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

a. Møde med Ældre, ikke fastsat 
Lotte kontakter Ældre i forhold til mødedato i efteråret 
 

b. Møde med Kultur den 10. juni, 12.30 
Kommer: Lotte, Søren – evt. Lise og Kurt 
 

c. Frivillig Forum – nedlagt pga. manglende finansiering 
 

8. Fastsættelse af bestyrelsesmøder resten af 2016 
 Onsdag 31. august kl. 16 – 18 
 Tirsdag 27. september kl. 16 – 18 Evalueringsrapport og strategi 
 Torsdag 3. november kl. 16 – 18 
 Fredag 2. december kl. 10 – 12 med efterfølgende julefrokost 

 
9. Eventuelt 

Ingen ved noget om det nye 4-årige kommunale frivillighedsprojekt på 2 plejecentret og 
skoleområdet. 
Frivilligcentret retter henvendelse til Ældreområdet for yderligere information. 
Underskrift af referat af konstituerende bestyrelsesmøde. 
Underskrift af nye vedtægter. 

 
 


