
 

         

 
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal, stort mødelokale, 

mandag den 11.12. 2015 kl. 10.00 - 12.00. 
 
 
Til stede: Søren, Tove, Lise, Birthe, Annette, Anne 
Afbud: Vivi, Jørgen 
Ordstyrer: Annette 
Referent: Lotte 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Valg af ordstyrer: Annette 
 

3. Fra forretningsudvalget 
a. Budgetudkast 2016 

Fremlagt v Lise og foreløbigt godkendt. 
 

b. Svar på forespørgsel hos Skat om moms 
Skat kan ikke svare på vores forespørgsel, da spørgsmålet var for ukonkret. Muligvis også 

fordi vi mangler en samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune. 

c. Medlemskab af Rudersdal Erhvervsforening 
Rudersdal Erhvervsnetværk. Prisen er steget til 4.375 kr. for medlemskab, da vi er en 

forening. Vi melder os ind alligevel. 

Vi kan invitere andre foreninger med, hvis FC ikke selv kan udfylde pladserne (2). 

Lotte ansøger et større firma og tilskud til medlemskabet. 

4. Drøftelse af forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen 
Lotte tilretter vedtægerne efter diskussion. 
  

5. Forslag til ændring af forretningsorden 
Udskydes til næste møde. 

 
6. Seminar den 4. februar om samarbejde ml. kommunen og foreninger 

Kort orientering. PT. hhv.14 foreningstilmeldinger og 1 kommunal ansat. 
 

7. Næste frivilligbørs – hvornår 
Gerne til eller i nærheden af Frivillig fredag – sidste fredag i september - og i 

Mariehøjcentret. 

 
8. Oplæg om innovationsprojektundervisning i Projekt Frivillig v/Charlotte 

 
9. Igangværende aktiviteter  

a. Frivilligcentret, herunder fondsansøgninger 
b. Projekt Frivillig 
c. IT besøgsven 



 

         

 
 
 
 

a) Aktiviteter i Frivilligcentret (Finansiering FRIG og Rudersdal Kommune) 

 Centerleder og bestyrelsesmedlemmer deltog i Frivillighedsfesten 28.10., hvor Nada fra 

Kontaktgruppen fik årets Frivillighedspris for hendes store arbejde med integrationen af de 

nyankommne syrere. 

 Centerleder og Nada har som følge af at sidde i Indsatsgruppe 7 under Lokalsamfundet 

Bygger Bro afholdt 3 oplæg om frivillighed på dansk og arabisk for syrere i Initiateket, 

Sogneshoppen i Gl. Holte Kirke og Onsdagscafeen i Nærum Sognegård. Ml. 3 og 12 

fremmødte. Der planlægges at afholde flere oplæg. 

 Centerleder deltog 10.11. på Frises temadag om Mangfoldighed. Overværede et 

interessant oplæg ved Monika Fæster fra RUC om et udviklingsprojekt lavet med SUS og 

Frise om: ”Sociale innovationsplatforme som myndiggørelse og lokal bæredygtighed”. 

Rapport er på vej. 

 Der har været afholdt demenskursus 2 x 2 timer i samarbejde med kommunens 

demensvejleder Birgitte Grønnebæk med 32 deltagere. 

 Centerleder har været til Frivilligcenterudvalgsmøde i Frise 25.11. På dagsordnen bl.a.: 

Evaluering af frivilligcentrene, Folkemøde på Bornholm 2016 og aktuelle udfordringer i 

forhold til lukning af 2 Frivilligcentre. 

 Der er indkøbt to hæve-sænkeborde til personalet. Et brugt og et nyt fra Ikea. 

 Praktikant: Birgitte er igen sygemeldt og vi forventer ikke at se hende mere i 

praktikperioden. 

Ansøgte fonde:  
It-ven for flygtninge:  
Johannes Fogs fond – forventes svar inden jul 
Partnerskabspuljen – forventes svar i januar. Udskudt til februar. 
 

Integrationsnetværk, Brobygning til foreningslivet og IT-ven for indvandrere:  

 Dialogpulje under staten – forventes svar inden jul. 16.12.: Desværre afslag. 

 §18-midler forventes svar inden jul. Udskudt til februar. 

 Bikubenfonden – svar forår 

 Oak Foundation – svar forår 

 15. juni Fonden – svar forår 

 

b) Nyt fra Projekt Frivillig (Finansiering tværministriel pulje i staten) 

Aktiviteter afholdt efterår 2015 

 Birkerød Gymnasium. Skolebesøg på den 1-9 

 

 



 

         

 

 Sosu C i Gladsaxe. Undervisning i frivillighed med De Frivilliges Hus i Gladsaxe. Den 
11-9 

 

 Lyngby Gymnasium. Projekt hvor medieklasse lavede små film om 4 
foreninger/aktiviteter, bl.a. Frivilligbørsen i Rudersdal, Kulturnatten i Birkerød og 
Torvedagene i Birkerød, samt Røde Kors Butik i Lyngby. Uge 41-44 
 

 Marie Kruse Gymnasium. Samarbejde med FC Furesø og Lillevang plejecenter, hvor 
en samfundsfagsklasse blev undervist i frivillighed og efterfølgende lavede interviews og 
aktiviteter på plejecentret. Uge 44-48 
 

 SOPU Hillerød. Skolebesøg på den 3-11 (2 besøg på hhv. Sosu og PAU)  
 

 Mobiltelefonkursus for ældre i samarbejde med Rønnebærhus aktivitetscenter og 
Frivilligcenter Rudersdal. Søndage i november. 

Planlagte aktiviteter forår 2016 

 Projekt om integration på Gl. Hellerup Gymnasium i samarbejde med FC Gentofte og 
Gentofte Ungdomsskole (VITO sprogskole).  Uge 2-9 
 

 Skolebesøg på Gl. Hellerup Gymnasium uge 9 i samarbejde med FC Gentofte 
 

 Skolebesøg Frederiksborg Gymnasium i samarbejde med FC Hillerød  
 

 Skolebesøg Aurehøj Gymnasium i Gentofte i samarbejde med FC Gentofte 
 

 Undervisning på Sosu-uddannelsens Grundforløb 1 på SOPU i Hillerød i samarbejde 
med FC Hillerød 
 

 Udviklingsprojekt på pædagogisk assistent uddannelsen (PAU) på SOPU i Hillerød – 
planlægningsmøde den 16-12 
 

 Tanker om projekt i samarbejde med Ung i Rudersdal, Birkerød Flygtningekontakt og 
Birkerød Gymnasium (aftale med Birkerød Flygtningekontakt indgået på frivilligbørsen) – 
rykkes sikkert til efteråret… 

 

c) It-ven (Finansiering: private fonde, Ældre Sagen og FC) 

Ordningen er blevet omdøbt til It-besøgsven Rudersdal efter ønske fra Ældre Sagen.  

 

 



 

         

 

Besøgsmodtagere: Der er lige nu ti besøgsforløb i gang.  7 står på venteliste til at få en 

besøgsven. Vi har begrænset annonceringen af tilbuddet for ikke at få for lang en 

venteliste.  

Frivillige: Der har været udskiftning i frivilliggruppen så der nu er 6 frivillige og en 

sygemeldt. Tre frivillige har forladt gruppen af forskellige årsager. Der har i 

november/december været holdt samtaler med 5 mulige nye frivillige, tre er startet i 

gruppen, mens to er blevet viderehenvist til andre frivilligjobs. D. 24/11 var der en 

hyggelig julefrokost i gruppen, desværre med mandefald.  

Omtale: It-besøgsvenneordningen har været omtalt i Rudersdal avis samt Frederiksborg 

Amtsavis i november. Der er lavet en midlertidig folder der er uddelt i meget begrænset 

omfang. Der arbejdes på en mere færdig version der forventes færdig inden årets 

udgang.  

Der er blevet gjort forsøg med annoncering efter frivillige via facebookannoncer. 2365 

personer i en radius af 20 km. fra Holte er blevet eksponeret for annoncen, der løb i en 

uge. 78 klikkede videre til hjemmesiden. Det resulterede i en enkelt frivillighenvendelse. 

Der laves et nyt forsøg efter jul.  Prisen for en uges annoncering var 149,-. 

Organisationsopbygning: Der er udarbejdet en fast dagsorden og procedure omkring 

mødeafholdelse. Der er udarbejdet en procedure for samtaler med nye frivillige og der 

bliver i december samlet en ’opstartspakke for nye frivillige’. Der arbejdes på at lave en 

fast procedure for opstart og afslutning af besøg. Gruppen bruger Dropbox til 

koordinering og fælles dokumenter.  

Kompetenceudvikling: Gruppen har haft besøg af en underviser fra Borgerservice, der 

har givet en indføring i Nem-post og Digital post. Der er en aftale med Ældre Sagens 

konsulenter om at det laver et lille kursus om besøgsvennerollen, men dette er udskudt 

til februar/marts.  

 

FrivilligBørs (Finansiering PUF) 

Opfølgning på resultaterne fra Børsen:  

Det er planen i løbet af foråret at opsøge 5-8 interessante aftaler og lave små reportager 

om udbyttet. Disse sendes til Rudersdal avis og deles på hjemmeside og Facebook. 

Formålet er at synliggøre resultaterne af at deltage i en FrivilligBørs og gøre det 

attraktivt for nye at tilmelde sig og for tidligere deltagere at deltage igen.  

Til januar udsendes et spørgeskema til deltagerne med fokus på afvikling af aftaler og 

oplevet udbytte af at børsen.  

Evaluering:  

25, ud af de ca. 100 personer der deltog, har udfyldt et evalueringsskema. 

Alle er positive over for arrangementet: på en skala fra 1-4, hvor 4 er bedst. 16 deltagere 

svarer 4, mens 9 deltagere svarer 3, når de skal give Børsen karakter. 

 

 

 



 

         

 

Der var tilfredshed med formidlingen af konceptet og informationsniveauet op til børsen. 

24 svarer at de fik de informationer de havde brug for. 12 siger at de brugte 

hjemmesiden før børsen.  

24 svarer at de vil deltage i børsen en anden gang.   

Der er forholdsvis enighed om at børsen bør holdes hvert år, 21 svar siger en gang om 

året, mens 4 synes det bør være hvert andet år.  

I forhold til tidspunkt så svarer de fleste, at torsdag fra 16-17.30 er fint/ok. 

Deltagere fra 2014: 

En optælling har vist at 23 af deltagerne fra 2014 også deltog i 2015 = 51% blev 

gengangere. Om de deltagere fra 2014, der ikke deltog igen vides følgende: 2 

foreninger er blevet nedlagt. 5 foreninger meldte afbud pga. manglende tid/resurser til at 

deltage.  5 meldte fra, da de mente de ikke fik nok udbytte sidst.  10 besvarede ikke 

invitationen. 

 

Facebook (Finansiering PUF) 

Der har i perioden 7/10- 4/12 været 48 opslag på Frivilligcenter Rudersdals 

Facebookside. Svarende til 6 opslag om ugen. Der er bragt nyheder fra frivilligfeltet, 

projekt frivillig og frivilligcentret, samt opslag om frivilligjobs i foreningslivet.   

Antallet af ’Synes godt om’ tilkendegivelser for Frivilligcentrets side er i perioden steget 

med 23. Der er nu 246 personer, der modtager opslag/nyheder fra Frivilligcentret via 

Facebook.  

 
10. Kommende møder, kurser o. lign. 

a. Foreningsmøde 20. januar 2016 kl. 17-19.30 
b. Generalforsamling mandag den 18. april 2016 kl. 19 
c. Generalforsamling og årsmøde i Frise: 11.+12. marts 2016  

 
11. Eventuelt 

 
Næste bestyrelsesmøde:  
Mandag 25.1. kl. 14-16 
 


