
                                                                                                                                    

         

Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal 
fredag den 2.12.2016 kl. 10.00 - 12.00 i Store mødelokale. 

 
Til stede: Søren, Lise, Vivi, Annette, Jørgen, Kurt, Tove, Birthe, Anne og Lotte 
Afbud: ingen 
Ordstyrer: Annette 
Referent: Lotte 
Gæst: Rikke Thomsen (ny kollega til Peer projektet) 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Nyt pkt. 4c. Ny revisor 
 

3. Rikke Thomsen præsenterer sig selv og Peer projektet 
PPT sendes ud med referatet. Rikke er i huset mandag, tirsdag og torsdag. 
 

4. Fra forretningsudvalget 
a. Vedtagelse af foreløbigt budget udsættes pga. flytning 

Dette vedtages. 
b. Frise på Folkemødet i 2017 

Frise deltager ikke med eget telt, da der ikke var opbakning til dette blandt 
medlemmerne. Frise  vil i stedet være til stede i debatter mv. 

       c.  Ny revisor 
Kresten Hyldahl har brækket benet og opsiger sin aftale med os og Frise. Frise og  
Kresten Hyldahl anbefaler en anden revisor fra Kreston Danmark revisornetværket: Allan 
Karl Christiansen. 
Det undersøges om honorarer er det samme. Lotte kontakter Frise i forhold fælles 
honoraraftale. 
Dernæst inviteres den nye revisor til et møde for at se om vi gerne vil samarbejde, her 
snakkes også priser. 
Møde med revisor i december. Lotte indkalder FU. 
 

 
5. Fra flytteudvalget 

a. Status for flytningen 
i. Pressemeddelelse fra kommunen (bilag) 

Er ej bragt. 
 

ii. De kommunale dagsordener (bilag fra Folkeoplysningsudvalget som 
eksempel). 
Uheldigt at sammenblande den fysiske flytning og den forvaltningsmæssige 
flytning. Lyder som om vi bliver kommunale, men det bekræftes fra flere sider, 
at det ikke forholder sig sådan. 
 



                                                                                                                                    

         

iii. Fremtidige lokaler (bilag) 
Der oprettes brugerråd på stedet på vi er kommet på plads. 
Foreningskøkkenet er meget slidt, emhætten kan ikke startes og køleskabet 
mangler håndtag og hylder. Søren kontakter Birgit H..Evt. også til borgmesteren. 
Frivilligcentrets åbent netværk skal etableres.  Skovgaard og/eller IT kan 
kontakte Søren vedr. udueligt borgernet, der ikke kan bruges til at sende mail. 
 

iv. Diverse praktik omkring flytningen 
Orienteringsmøde 12.12. kl. 14 på Mariehøj 
 
Indflytterfest, fredag 3.3. kl. 15-17 
Festudvalg: Annette, Tove, Birthe og Lotte 
Mødes fredag 20.1. kl. 13. 
Musik v. Rassing og Nielsen 
Daniels E inviteres til åbning, eller borgmesteren. 
 
Skiltning skal være synlig. Evt. i bunden af vinduerne- streamere. Foliereklame. 
Vejviser til udlevering i receptionen. 
Skilt ved vejen. 
 
 
 

6. Orientering fra centerleder og igangværende aktiviteter (bilag) 
 
Frivilligcentret: 
 
Filmprojekt: Frivilligcentret vil lave film om de nye lokaler i Mariehøj – i 2017. 
 
8.11. Skolebesøg med projekt frivillig på NAG – Nærum Gymnasium. 

 
10.11. Møde med Jacob Michaelsens Minde – Skodsborg. Skolehjem for udsatte børn og unge. 
Ville gerne høre om foreningslivet 
 
10.11. Deltog i møde arrangeret af Borgerservice: Netværk for frivillige it-instruktører 
 
11.11. og 18.11. Demenskursus med 20 deltagere 
 
24.11. Møde med beboergruppe fra Egehegnet Nord. Introduktion til frivilligcentret og snak 
om hvordan man kan gribe frivilligheden an i bebyggelsen. 
 
25.11. Arbejdsgruppemøde i Peer – bro til hverdagen. 
 
Ny tovholder på Seniormad til forårets madlavning i de nye lokaler: Traudi Søndberg 
 
Ny kunst: Torhild Tolfsen, udstiller indtil 16.12. 
 



                                                                                                                                    

         

Centerleder afslutter sin efteruddannelse i strategisk ledelse 30.11. Har i alt været på kursus i 7 
dage + 3 dages opgaveskrivning i oktober-november. Har fået halvdelen af kurset betalt via 
SVU-midler ca. 8.000 kr. 

 
Desuden er perioden gået med at indkøre Anja og Rikke i hhv. projekter og husets rutiner - og 
ikke mindst flytningen! 
 
Projekt Frivillig 
 
Skolebesøg:  
Vi har afholdt to skolebesøg siden sidst - på Nærum og Gladsaxe Gymnasium. Den 29. 
november og 1. december besøger Projekt Frivillig Birkerød Gymnasium og Nordsjællands 
Grundskole og Gymnasium. På de lokale besøg  i Rudersdal kommune deltager Frivilligcentret. 
 
Amnesty, Go Global Folkekirkens Nødhjælp, Kræftens Bekæmpelse og Fælles om Fritiden har 
været med ved flere af besøgene og er fortsat med på deltagerlisten til de to sidste besøg i uge 
48.  
 
Gladsaxe Gymnasium var særligt godt besøgt. Vi var i alt 14 lokale og nationale organisationer 
med den dag og som noget nyt, fik vi mulighed for at gå rundt i klasserne lige efter 
morgensamlingen med et indlæg om frivilligt arbejde og en quiz om frivillighed. I 
frokostpausen blev der trukket to vindere, der fik deres præmie (Toms Festival-chokolader) i 
frokostpausen. I klasse-rundturen deltog Go Global, Amnesty, De Frivilliges Hus og Projekt 
Frivillig.  
 
 
Integrationsindsats 
Integrationsnetværket 
Netværket holdt møde den 7. november 2016. Netværket havde denne gang besøg af to 
boligsociale medarbejdere, der fortalte om deres arbejde. Næste møde er den 30. januar og 
netværkets fremtid er bl.a. på dagsordenen. 
   
IT-kursus til integrationsfrivillige                         
To kurser er blevet afholdt; et aften- og et dagskursus. Med hhv. 12 og 8 deltagere. Begge 
kurser har været målrettet integrationsfrivillige, men på det første deltog 4 flygtninge sammen 
med Nada, hvilket gav rigtig god mening. Kurserne burde afholdes igen, men det afhænger af 
Borgerservice og vores ressourcer. 
 
Økonomi – Undervisning til flygtninge 
Tre frivillige har taget initiativ til at undervise flygtninge i privatøkonomi, herunder budget mv. 
Frivilligcentret har fået kendskab til initiativet via Borgerservice og Batoul Jabr fra Bekræftelse. 
Flere integrationsfrivillige efterspørger hjælp til bl.a. budgetlægning og gældshåndtering, og vi 
har derfor inviteret Batoul til et møde om, hvordan Frivilligcentret kan støtte denne gruppe af 
frivillige.  
 
 



                                                                                                                                    

         

 
FOTO: På Nærum Gymnasium – Fælles om Fritiden  
 
 

 
FOTO: På Gladsaxe Gymnasium – Lions Gladsaxe fortæller om deres aktiviteter.  
 
 

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

Søren og Anja deltager. 
b. Frises årsmøde og generalforsamling 10. og 11. marts 2017 i Vejle. 

Søren, Vivi og Lotte deltager. 
 

8. Mødeplan for 2017:  
a. Generalforsamling 2017 

onsdag den 26.4. kl 19. 
 

b. Bestyrelsesmøder i 2017 
Uge 5, mandag 30.1. kl. 16.30-18.30 
Uge 11, onsdag 15.3. kl. 16-18 
Konstituering efter generalforsamlingen, onsdag den 26.4. 



                                                                                                                                    

         

Uge 19, mandag 8.5. kl. 16-18 
Uge 34, torsdag 24.8. kl. 16-18 
Uge 41, mandag 9.10. kl. 16-18 
Uge 49, fredag 8.12. kl. 10-12 + julefrokost kl. 12.30 
 

 
9. Eventuelt  

 
Tove følger op på logo/reklame-veste (osteoporoseforeningen). 


