
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 

 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal 
mødelokalet, onsdag den 31. januar kl. 16.00 – 18.00. 

 
Inden mødet kom Malene Friis fra Foreningen Østifterne og overrakte en  

donation til os.  
 

Til stede: Søren, Lise, Annette, Jørgen, Tove, Kurt, Birthe, Anne og Lotte 
Afbud: Vivi 
Ordstyrer: Annette 
Referent: Lotte 
Gæst: Gitte Næsbøl Magnus, Ung i Rudersdal (leder) 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Ekstra punkt: Diskussion om samarbejde mellem Fredagsmatiné og 
Kulturparaplyen. 
 

3. Besøg af Gitte Næsbøl Magnus, Ung i Rudersdal 
UIR: Kommunal institution (tidl. Ungdomsskolen) Målgruppe: 12-25 år. 
Fritidsundervisning for børn og unge op til 25 år.  3 
ungecentre/klubtilbudslokationer, Projektværksted og arrangementsvejledning 
med konsulenter. SSP. Opsøgende gadeteam.  Ungerådgivning også for forældre. 
Budget: 17 mio. Personale: mange deltidsansatte/studerende. I alt 35-40 
årsværk. 
 

4. Fra forretningsudvalget 
a. Forventninger til regnskab 2017 (bilag) 

Årsresultat forventes at blive: – 22.555,-  
Dette er ca. 10.000,- mindre underskud end forventet. 
 

b. Budgetudkast. (bilag) 
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Fortsætter udkast fra efteråret/oktober 
PT samlede indtægter på 937.992,-  
Længe siden vi har være under 1 mio. Men vi kan håbe på en ny PUF-
bevilling for 2018-2019. 

 
c. PUF 2018/19 – temaer og ideer (bilag) 

Vi sætter fokus på at søge penge til en økonomisk rådgivning.  
Styrker: Godt samarbejde med Beskæftigelse og let at skaffe frivillige med 
økonomisk, juridisk og socialrådgiverbaggrunde her i området. 
Opmærksomhedspunkt: Fortrolighedsfokus. 
 

d. Fortsættelse af Bro til hverdagslivet 
Socialområdet forsøger at få godkendt en 2 års projektstilling, som vil 
kunne forlænge Rikkes stilling. Dog skal jobbet omdefineres og Rikke 
genansøge, men arbejdspladsen forbliver så vidt vides i Frivilligcentret, 
hvilket vi er meget glade for. 
 

e. Personale 
Jobpraktik: Samira fra Syrien. Kommer hver mandag indtil slut februar. 
Mette: Sidste dag 31.1.18 
Anja: Sidste dag 1.2.18. 
Claus Vesterager Pedersen begynder 6.2.18 og skal varetage administrative 
opgaver. 
Lotte går igen op i tid til 34 timer om ugen, hvilket begynder to månedlige 
fridage om fredagen fra 1. maj 

 
5. Status på strategiarbejdet (bilag) 

Godkendt med rettelser.  
Formidles til Kultur og fritidsudvalget, Kulturchefen og medlemmerne. 
 

6. Generalforsamling 2018 den 12. april (bilag) 
a. Dirigent: Gerner Nielsen 

Søren og Lotte mødes med Gerner. 
b. Valg 
Søren genopstiller 
Lise genopstiller 

      Vivi træder ud – i utide 
      Annette træder ud, men genopstiller for et år og overtager gerne Vivis post 
      Suppleanter: Kurt genopstiller 



                                                                                                                                    

         

Tove genopstiller ikke 
Således får vi 1 ledig suppleantplads og 1 ledig bestyrelsesplads.  
Vivis plads genbesættes resten af valgperioden dvs. 1 år af Annette. 

 
c. Kontingent forslag – Lotte fremstiller forslag om kontingentforhøjelse. 

Søren begrunder yderligere på dagen: faldende indtægter og længe siden 
vi har forhøjet.  
 

d. Andet, der kræver opmærksomhed inden generalforsamling 
Annette køber ind. 
Kontorpasserne dækker op 
Tove og Jørgen (?) brygger kaffe 
Birthe skriver referat 
Fotograf findes 
Jørgen (?) spiller for til fællessang: Der er i dag et vejr 
 

7. Orientering fra centerleder og igangværende aktiviteter (bilag) 
 
Frivilligcentret: 
Fredagsmatiné: Frivilliggruppen på 6 personer er samlet og har første 
arrangement 26.1. Endnu en gang stor tilstrømning ca. 60 personer. 
Foreningsmøde 18.1. Gæster: Ældreområdet: Fortæl for livet og Dansk Banks 
fond i Lyngby. Deltager i alt 31 fra 27 foreninger. 
Deletjenste: 23.1. møde med nyt initiativ som vil forsøge at etablere sig i 
Rudersdal: www.delmed60plus.dk 
Bakkehuset: 24.1. møde med frivilliggruppen bag det Nye Bakkehus. Gruppen 
melder sig ind i Frivilligcentret. 
Ny kunst: Lisbeth Svenningsen udstiller frem til og med påskeferien 
 
68 medlemsforeninger pr. 24.1.2018. 
 
Nye Sociale netværk - PUF 
Lotte overtager opgaverne i projektet frem til afslutningen af projektet i 
slutningen af maj: 
Karen Blixen Klub – opstartsmøde 1.2.18, 47 tilmeldte!  
Herefter foreningsstøtte til oprettelse af gruppen 
Kursusdag om sorg 5.2., 22 tilmeldte 
Kursusdag om skilsmisse 5.4. 
Infomøder for nye frivillige: 5.3. og 2.5. 



                                                                                                                                    

         

 
Integrationsnetværket (§18-midler) 
Integrationsnetværket mødes første gang den 29. januar i 2018. Der er 
tilrettelagt en møderække fra årets start. Det nye samarbejde beskrevet 
i samarbejdsaftalen mellem Integrationsnetværket og Rudersdal Kommune er i 
gang. I første omgang aftales der mødedatoer for Koordineringsgruppen og 
Integrationsforum og Kommunens repræsentation kommer på plads.  
 
Lotte deltager fremadrettet som facilitator for Integrationsnetværket (3-4 møder 
i 2018), som facilitator i Koordineringsgruppen (8-10 møder) og som deltager i 
Integrationsforum (4 møder). 

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

a. Møde med forvaltningerne den 29/1. Søren og Lotte deltog 
Beskæftigelse: Afholdt bilateralt møde i november og aftale om møde i 
marts. 

b. FriSe årsmøde og generalforsamling den 9.-10. marts 
Søren og Lotte deltager (Claus) 
 

9. Eventuelt  
 
 
 

Kommende bestyrelsesmøder 
Tirsdag d. 13/3 kl. 16 – 18 
Torsdag d. 12/4 efter generalforsamlingen 
Uge 21 28/5 – 1/6, fastlægges på konstituerende møde 12.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


