
                                                                                                                                    

         

   
 
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal, 
mødelokalet, onsdag den 24. oktober kl. 15.30 – 17.30. 

 
Til stede: Søren Grotum, Annette Marschall Wedel-Heinen, Lene Stener, Kurt Nielsen og 
Lotte Hassing 
Afbud: Jørgen Rassing 
Ordstyrer: Annette Marschall Wedel-Heinen 
Referent: Lotte Hassing 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer: Annette 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Tilføjelse af punkt 5.e og 5.f. 
 

3. Fra forretningsudvalget 
a. Udkast til budget 2019.  

Udskydes til decembermødet. Lene og Lotte mødes om at lave første udkast. 
Claus deltager, hvis muligt. 
 

b. Personalesituationen 
Lotte fortsætter 3 dage om ugen i hele november. 
Claus arbejder 4 dage ugentligt i december. Således er centret bemandet man-tor 
frem til årsskiftet. Desuden kan Rikke/Bro til hverdagslivet bistå foreningerne med 
praktisk hjælp. Ligeledes er der kontorpassere samme dage. 

 
c. Julelukning: 21/12 – 7/1. 

 
d. Henvendelse til Kultur vedr. lokaler i Storm P.  

     Søren og Erik mødes med Kulturchefen snarest ang. Storm P.  
 

4. Fra ansættelsesudvalget 
a. Tidsplan. Orientering i forhold til bilag. 

 
b. Jobopslag i ngojob.dk og jobindex.dk 
 
c. Reception den 16. november, planlægningsudvalg nedsættes: 

Invitation og praktisk planlægning.  
Mad til buffet. Kontakter cafeen i adm. centret. 70 personer, Lotte ringer og hører om 
priser. 
Udvalg: Annette, Søren og Lotte, mødes 2.11. kl. 12.30 
Lotte sender invitation til medlemsforeningerne, pedellerne og lederklyngen. Søren 
sender til forvaltningen og politikere. 

Frivilligcenter Rudersdal 
Mariehøj Centret 
Øverødvej 246B 

2840 Holte 
 

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

www.frivilligcentret.dk 



                                                                                                                                    

         

 
5. Mulige nye opgaver/ansøgninger om støtte 

a. Handleplan 2019.  
Godkendt. Lægges på hjemmesiden. 
 

b. § 18 ansøgning 2019  
Genstarte Selvhjælp Rudersdal, da det kan understøtte kommunens fokus på 
pårørendestøtte. Planlægger sorggruppe, skilsmissegruppe og gåtur-gruppe. Der 
ansøges 100.00 kr. til koordinator. Opgaver: rekrutter 6 frivillige, oprette de 3 
grupper og forberede kommende oprettelse af ”Kom videre, mand”-gruppe. Svar 
med udgangen 2018. Se specifik ansøgning. 

 
Lotte indsender ansøgning. 

 
c. Lær at tackle hverdagen som pårørende  

Frivilligcentret kan ansøge Komiteen for sundhedsoplysning om 70.000 kr. til løn til en 
frivilligkoordinator i 2019. Opgave: At rekrutter 4 frivillige undervisere, sende 
undervisere på kurser og oprette to grupper/holde a 12 deltagere. Deltagere findes i 
samarbejde med kommunen. Pengene udbetales bagudrettet – dvs. 35.000 efter første 
kursus og 35.000 efter afholdt 2. kursus. Koordinator og frivillige sendes på obligatorisk 
kursus. Se specifik samarbejdsaftale. 
 
Lotte indsender ansøgning. 

 
d. Frivilligjob.dk 

Tillæg til samarbejdskontrakt m Kultur: Workshops om frivilligjob.dk. Frivilligcentret skal 
afholde 3 årlige workshops om brugen af siden og have 25 job på frivilligjob inden for 
det første år. Bevilling: 12.500 kr. i 2018 og 25.000 i 2019. 
 

e. Samarbejdsaftale m ”Socialområdet” 
Sparring mv. til Bro til hverdagslivet (Rikke). Bevilling i 2018: 12.500 i 2019: 25.000 kr. 

 
f. Øvrige ansøgninger 

Puljer ansøgt: 
Pulje: Flere med i lokale fællesskaber (socialministeriet) 2019. I samarbejde med 
Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede. Titel: Flere synshandicappede 
børn og unge med i lokale fællesskaber. Opgave: Frivilligcentret får koordinerende rolle 
som frivilliginklusions-konsulent. Evt. samarbejde med Frivilligcentrene i Århus og 
Fåborg-Midtfyn. Svar på ansøgning med udgangen af 2018. 

 
6. Kommende generalforsamling 

a. Tidspunkt onsdag 10.4. kl. 19 
 

b. Vedtægtsændringer 
     Afventer forslag fra Frise i forhold til krav om bredt sammensat bestyrelse. 

Indarbejde forslag fra Gerner om at budgettet er til orientering. Kassererposten kan  
omdøbes til ”økonomisk ansvarlig”. Beslutningen træffes næste 
gang/decembermødet.. 



                                                                                                                                    

         

 
c. Valg (På valg er Annette (genopstiller ikke), Jørgen (genopstiller ikke) og 1 ledig, 

samt 2 suppleanter). Der skal således findes 3 nye medlemmer og 2 
suppleanter. 

 
d. Dagsorden i øvrigt  

 
Gerner adspørges om dirigenthverv. (25.10. af Lotte) 
Claus adspørges om referentpost. (25.10. af Lotte) 

 
7. Igangværende aktiviteter 

a. Status 
Nyt fra centerleder: 

27.8. Brugerrådsmøde i Kulturcenter Mariehøj. Claus og Søren deltog 

5.9. Erfa-møde med folkekirkerne i Rudersdal. Drøftede fælles formidling af 

sorggruppetilbud og en mulig kommende sorggruppe i frivilligcenterregi. 

7.9. Birkerød Kulturnat. FC deltog sammen med Bro til hverdagslivet (Rikke) med 

stand i foyeren ved hovedbiblioteket. Mange gode snakke. 

11.9. Foreningsmøde. Svagt fremmøde – kun 14 foreninger deltog (15 personer) 

26.9. Planlagt workshop vedr. lokal udgave af frivilligjob.dk. Aflyst pga. for få 

tilmeldinger (2 + 2). Fremsendt forslag til nye kurser til Kultur.  

29.9. Frivillig Fredag. Fernisering på portrætserien ”Frivillighedens mange ansigter”. 

Udstillingen flyttes fra Kulturgangen ned i frivilligcentres lokale 202 og på Torvet i 

slutningen af oktober. 

3.10. Informationsmøde for nye frivillige. 11 nye frivillige tilmeldt. Centerleder gav 

oplæg om frivillighed og kunne fortælle om forskellige job. 5 foreninger fortalte om 

deres aktiviteter og behov for hjælp. 

3.10. Centerleder deltog i Civilsamfundets fællesdag konference i DGI-byen 

sammen med Annette. Spændende oplæg og workshops om bl.a online frivillighed og 

FNs 17 verdensmål. 

 

Nyt netværk for Seniorforeninger. Udspringer af 3-årigt kommunalt 

ensomhedsforebyggende projekt for ældre. Frivilligcentret har tilbudt sig som 

mødefacilitator 2 gange årligt. Næste møde 8.5.19. 

 

Dfunk – ungdomsafdelingen i Dansk Flygtningehjælp – er i gang med at oprette ung-til-

ung gruppe i Rudersdal. 

 

Kommende arrangementer: 

Pårørendekursus 31.10. kl. 10-12 med Connie Hjelm. PT 10 tilmeldte. 

 

§18-midler 2018: 

27.8. Møde i integrationsnetværket. Besøg af Ung i Rudersdal og Dfunk.  

Møde igen 29.10. 



                                                                                                                                    

         

Møde i Koordinationsgruppen næste gang 8.11. 

30.8. Møde i Integrationsforum. Møde igen 22.11. 

Alle referater kan ses på frivilligcentrets hjemmeside. 

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

a. Folkemødedag 1. september 
Titel: Flygtninge i job – det halter stadig. 

Fra opfølgende pressemeddelelse: Mere oplysning fra kommunen til små og 

mellemstore virksomheder om mulighederne for at ansætte personer i job, der 

ikke er på fuld tid, flere gode og positive historier skal frem i pressen og så skal 

det hele bare gerne gå lidt hurtigere. Dette var nogle af hovedpointerne i 

debatten om frivillige og job, som frivilligcentret afholdt i forbindelse med 

Folkemødedagen på Havarthigaarden i lørdags. I panelet sad Formand for 

Rudersdal Erhvervsforening: Jesper Winter Andersen, Formand for 

Beskæftigelsesudvalget: Randi Mondorf (V), Formand for Dansk-Syrisk 

Kulturforening: Nada Naanaah, Butikschef i Rema1000, Gl. Holte: Morten 

Møldrup Pedersen, Direktør i Jobs partner: Duc Huy Nguyen, Ordstyrer: Lotte 

Hassing. Pænt fremmøde: 30-40 personer. 

 
b. Brugerråd på Mariehøj 27. august 
Søren og Claus mødes med administrationschefen ang. tilgængelighed 1.11. 

 
c. FriSe netværksmøde 13. november i Farum 

Søren deltager, mon Erik også kan?? 
 

9. Eventuelt  
Orientering om Fredagsmatiné fremtidige organisering 

 
 


