
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal 
torsdag den 3.11.2016 kl. 16.00 - 18.00 i Store mødelokale. 

 
Til stede: Annette (kom senere), Søren, Vivi, Lise, Tove, Jørgen, Birthe, Kurt, og Lotte 
Afbud: Anne 
Ordstyrer: Søren 
Referent: Lotte 
Gæst: Anja (vores nye medarbejder fra 1. november) 
 
Dagsorden: 
 
Bestyrelsen indledte mødet med at byde velkommen til vores nye medarbejder Anja Gjerulf. 
 

1. Valg af ordstyrer: Søren 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

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

Underskuddet bliver knap så stort som forventet på trods af to opsigelser på et år.  
Det vil således blive mindre end 55.000 kr.  

 
b. 1. budgetudkast for 2017  

Første udkast er på minus 48.000 kr. Men der er lang vej endnu til endelig fastlæggelse. 
Orientering tages til efterretning. 
 
Tanker om ansøgning til Puf-puljen 2017-2018: Noget med ensomhed og rekruttering af 
nye frivillige blandt ny-pensionerede. Puljen er endnu ikke udmeldt. 

 
c. Frise på Folkemødet i 2017 

Frivilligcentret vil bakke landsforeningen op med en støtte på 2.000 kr. 
 

4. Opsamling på tidligere beslutninger 
a. Overgang til at følge overenskomster mellem KL og arbejdstagerorganisationer. 

Frivilligcentret tilslutter sig aflønning efter AC overenskomsten med KL. Frivilligcentret 
kan ikke overholde hele overenskomsten. Vi tilslutter os reglerne for løn, pension og 
arbejdstid og ikke barselsvilkår, hvor vi følger minimum jf. barselsloven. Mht. arbejdstid 
opsiges hidtil givne fridage fx ml. jul og nytår. 
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b. Indplacering af leder i den nye struktur 
Der er godkendt et ledertillæg på for tiden 5.146 kr. Dette reguleres i samme takt og med 

samme procentsats som basisløn/grundløn. Lotte indplaceres med den fulde pension fra 1. 

januar 2017. 

 
5. Frivilligcentrets flytning, nedsættelse af flytteudvalg 

Orientering: Formand og næstformand blev indkaldt til møde med borgmesteren før 
efterårsferien til en orientering om at flytte frivilligcentret pga. manglende 
daginstitutionspladser, hvorfor Frivilligcentret skal flyttes til Mariehøj.  
Ligeledes skal frivilligcentret forvaltningsmæssigt flyttes fra Ældreområdet til Kultur. 
 
Ønsker til flytning – samme antal kvadratmeter og flere kontorlokaler. 
Pr-plan. Udmeldes til medlemsforeningerne efter 4.11. 
Der udarbejdes brugeraftale og skriftlig aftale om lokalelån og forplejning. 
 
Flytteudvalg: Søren, Birthe, Lotte, Vivi og suppleant: Jørgen 

 
6. Handleplan 2017 

Puf ej medtaget – indskrives når puljen åbnes og der fremsendes ansøgning: ”Ensomhed og 
rekruttering”. 

 
7. Orientering fra centerleder og igangværende aktiviteter (bilag) 

 
Frivilligcentret 
 

 Årets frivilligpris gik til Juleaftengruppen. 

 Hemmingway Club er nu etableret i Rudersdal. Pga. pladsproblemer afholdes møderne i 

Havarthigaarden. 

 Peer-støtte til fritidslivet ”Bro til hverdagen”: Nyt projekt i samarbejde med Social (psykiatri 

og handicap) og Det Sociale Netværk (Kbh).  Frivillige med brugererfaring skal hjælpe nye 

psykisk sårbare ud i forenings- og fritidslivet. Dvs. de frivillige har selv haft en psykisk 

besværlighed, men er blevet raske og skal nu hjælpe andre med psykiske vanskeligheder til at 

deltage i et aktivt fritidsliv. Projektet har ansat Rikke Thomsen pr. 15.11. og hun får primær 

arbejdsplads her i Frivilligcentret. Projektet løber frem til juni 2018. Frivilligcentret får et 

honorar på 3.000 kr/md for konsulentbistand, kontorplads mv. 

 Fælles om fritiden – fritidsguider: Samarbejde med Kultur og SUMH. Frivilligcentret skal bistå 

et fritidsguidekorps, der skal følge børn 11-16 år med mindre handicap til fritidsinteresser. 

Koordinator er fundet, men vi mangler stadig frivillige. 

 Filmprojekt: Film din forening: Der er 9 deltagende foreninger. Intromøde 2.9. Kræftens 

bekæmpelse er ved at få lavet film om Lyserød Lørdag, Birkerød Kulturnat er ved at få lavet 

film og der blev sendt direkte tv fra Frivilligpris-festen på Mariehøj, der også bliver klippet 



                                                                                                                                    

         

sammen til et tv-program. Frivilligcentret deltager også, men indholdet i filmen er endnu ikke 

fastlagt. 

 Rekrutteringskampagne via informationsskærmene på biblioteker og idrætsanlæg: 12 

foreninger deltager. Hver foreninger får et skilt på skærmene en uge hver. 

 18.8. Frivilligcentret deltog i Senior og aktiv-dagen på Mariehøjcentret. Relativt pænt 

fremmøde. 

 3.9. Rudersdal Folkemødedag. Samtalesalon. En samtalesalon er et debatarrangement, hvor 

deltagerne selv er debattører. Et forudbestemt emner styrer arrangementets samtale og til at 

understøtte dette, udformes der en række spørgsmål i en samtalemenu. Dagens emne: 

Handlekraft. Der mødte 7 personer op. Muligvis fordi konceptet er nyt og ukendt, og 

konkurrence var stor i forhold til andre debatter og arrangementer. 

 15.9. foreningsmøde: I alt deltog 26 personer repræsenterende 25 foreninger/ Oplæg fra 

Børns Voksenvenner og Hemmingway Club. 

 29.9. Frivillig Fredag: Samtalesalon i Café Birken. Dagens emner: Hverdagen og engagement. 

Der mødte 8 deltagere op, primært unge, der går på Birkerød Gymnasium. Det vigende 

fremmøde skyldtes muligvis, at konceptet med en samtalesalon er ukendt for de fleste unge og 

at de unge ikke kunne afkode titlen, muligvis skyldes det også dårligt vejr og endeligt at der i 

samme tidsrum var indvielse af en ny skater-park. Selve samtalesalonnen blev afholdt i en 

meget hyggelig atmosfære og de fremmødte var meget engagerede.  

 Fondssøgning: Trygfonden og §18-midlerne er ansøgt til 

integrationsprojekt/integrationsnetværket. Svar medio/ultimo december. 

 Centerleder er på efteruddannelse i Strategis Lederskab. Internatkursus 2 x 3 dage og 2 

enkelte dage her i oktober og novemer. Derudover skal der skrives en opgave. Centerleder er 

derfor fraværende store dele af uge 44 og 46. et rigtig godt kursus! 

 
 

Projekt Frivillig  
 
Skolebesøg:  

 Vi har indtil videre afholdt to skolebesøg dette efterår;  
Et miniskolebesøg sammen med Fælles om Fritiden på Marie Kruses skole i Farum i slutningen 
af august.  



                                                                                                                                    

         

Det næste foregik på Allerød Gymnasium d. 28. september sammen med: Operations 
Dagsværk, Kræftens Bekæmpelse, Frivillige for Integration i Allerød, Allerød Idrætsunion og 
Fælles om Fritiden.  

 I november afholdes der 4 skolebesøg: d. 8. november på Nærum Gymnasium, d. 22. 
november på Frederiksværk Gymnasium, 23. november på Gladsaxe Gymnasium og d. 29. 
november på Birkerød Gymnasium.  

 I december er der planlagt et enkelt skolebesøg på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium i 
Fredensborg. 
Aftalerne med mulige deltagende foreninger er ikke helt på plads endnu, men nogle af de 
tilmeldte foreninger er Center Sandholm, Dansk-Syrisk Kulturforening, DFUNK, Operation 
Dagsværk, Kræftens Bekæmpelse, Byagerens Venner og Fælles om Fritiden.  
Traditionen tro, deltager de lokale frivilligcentre også i flere af skolebesøgene.  

 
Udviklingsprojekter: 

I uge 40 deltog Projekt Frivillig i et innovationsforløb på Pædagogisk Assistent Uddannelsen 

(PAU) og EUX på SOPU i Hillerød.  

På PAU skulle eleverne arbejde med temaerne: ensomhed, integration og kropsidealer. 

Formålet var at udvikle et færdigt produkt med udgangspunkt i, hvordan man kan inddrage 

frivillighed i arbejdet med disse temaer og finde gode løsninger. Der blev lagt vægt på, at det 

endelige produkt skulle kunne finde praktisk anvendelse – f.eks. i en frivillig forening i 

samarbejde med Frivilligcenter Hillerød eller Projekt Frivillig.  

Forløbet blev afsluttet med kåring af de tre bedste projekter på Frivilligcenter Hillerød. 

På EUX skulle eleverne arbejde med hvordan man bedst kan markedsføre frivilligt arbejde, hvor 

målgruppen skulle være dem selv; elever på erhvervsuddannelserne. Projekt Frivillig deltog ved 

elevernes fremlæggelser og gav feedback. Et par af grupperne blev så grebet af projektet, at de 

gerne ville udføre deres ideer i virkeligheden. De havde forberedt en PowerPoint 

fremlæggelse, som skulle promovere frivilligt arbejde, lavet plakater, bannere og T-shirts. De 

undersøgte muligheden for at fremlægge på en anden erhvervsskole, men det kunne ikke lade 

sig gøre. I stedet gik de rundt i Hillerød by og viste deres arbejde og talte med folk om frivilligt 

arbejde.  

I uge 41 interviewede Projekt Frivillig 10 af eleverne om forløbet, deres egen oplevelser og 

tanker om frivillighed og hvad der kunne motivere dem til at lave frivilligt arbejde. Eleverne 

synes alle det havde været spændende at arbejde med frivillighed og havde sådan set også lyst 

til selv at lave frivilligt arbejde, men de synes det kunne være svært at finde tiden til det. De var 

også alle enige om, at der er brug for en langt bedre markedsføring af det frivillige arbejde, så 

det bliver mere synligt, hvilke muligheder der findes for at være frivillig. Projekt Frivilligs 

deltagelse i innovationsforløbet synes de var en god måde at promovere frivillighed på og 

noget man måske skulle gøre meget mere.  

 

Integrationsindsats 

Der er nu planlagt it-kursus for integrationsfrivillige 9.11. og 22.11.  



                                                                                                                                    

         

Om kurset: 

Borger.dk … NemID … Sundhed.dk … Hvordan er det nu lige man gør ...? 

At komme til et nyt land handler ikke kun om at lære et nyt sprog og en anden kultur at kende. 

Her i Danmark handler det også om at kunne kommunikere med det offentlige via digitale 

platforme. Det har mange nyankomne flygtninge ikke tradition for, og det skal derfor læres. 

Flygtningene tilbydes it-kurser af kommunen. For at bygge videre på den viden, er det vigtigt, 

at de integrationsfrivillige der møder flygtningene i hverdagen også kan hjælpe med at finde 

rundt på de forskellige hjemmesider. 

Frivillige på integrationsområdet inviteres derfor på kursus i de offentlige digitale platforme, så 

alle kan blive endnu bedre til at hjælpe. Kurset vil bl.a. indeholde gennemgang af: Borger.dk, 

Rudersdal.dk, NemID, Sundhed.dk, Forældreintra.dk og Rejsekortet.dk 

 

Næste integrationsnetværksmøde 7.11. 

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

a. Møde med Kultur den 2. september kl. 10.15-11.30 
b. Møde med Ældre den 11. oktober kl.11-12.30 
c. Frivillighedsfest den 25. oktober 
d. Frises årsmøde og generalforsamling 10. og 11. marts 2017 i Vejle. Søren og Lotte. 

 
9. Eventuelt  

Julefrokost bestilles fra kantinen i administrationscentret/Birkerød.  
Jørgen indkøber: vin – øl efter anvisning. 
 
Annette – øvrige indkøb 
 
Til næste møde: 
Tove låner vest fra Osteoporoseforeningen – til inspiration.  

 
 
 


