
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 

 
 
Dagsorden for bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal, 
Mødelokale 220, den 31. oktober kl. 15.30 – 17.30  
 
Deltager: Søren Grotum, Lene Juhl Stener, Annette Marschall Wedel-Heinen, Anne Sofie Kvist, Per T 

Christensen, Kurt Nielsen, Lisbeth Eckhardt-Hansen 
 
Afbud: Morten Gade, Erik Kristiansen, Jack Otto Kristensen, 

 
 
 

1. Søren bød velkommen.  
2. Dagsorden blev godkendt og Anette blev valgt som ordstyrer.  

Der er mange punkter på dagsordenen. Fremadrettet må der gerne skelnes skarpere mellem 
punkter til orientering og punkter til diskussion.  
 

3. Handlingsplan 2020 
Morten Gade har sendt forslag om to projekter til handlingsplanen. 1. Minisport, hvor 
Frivilligcentret samarbejder med foreningerne om åbne sportsdage, så børn og unge for 
smagsprøver på foreningslivet, inden de vælger. 2. Masterclass som et udviklingsforløb for 
særligt engagerede. Bestyrelsen ønsker at ’Minisport’ indgår i handlingsplanen. Der er 
erfaringer med at drive et ledernetværk fra tidligere år. Det er en glimrende idé, som kan indgå i 
prioriteringen. 
 
Det blev besluttet at centerleder udarbejder forslag til handlingsplan med udgangspunkt i de 
ideer, der er fremkommet på bestyrelsesmøderne. Ideer fra personalemødet indarbejdes også.  
Handlingsplanen skal kunne bruges i fht. kriterierne for grundfinansiering og FRISEs 
kvalitetskriterier.  
 
Anne-Sofie holder møde med Lisbeth til ideudvikling af aktiviteter for børn og unge den 11. 
november kl. 14.00 
 
En arbejdsgruppe med Søren og Kurt mødes og drøfter handlingsplanen. Lisbeth indkalder 
mødet. 
 
Handlingsplanen bliver vigtigste punkt på dagsordenen på bestyrelsesmødet den 13. 
december. 
 

4. Siden sidst  
a. Budgetopfølgning for 3. kvartal ser fint ud. Det tyder på at det budgetterede underskud 

bliver mindre end forventet. Det blev besluttet at feriepenge i forbindelse med overgangen 
til ny ferielov bliver overført til feriekonto. Formand, kasserer, centerleder og administrativ 
medarbejder mødes om foreløbige regnskab og budgetlægning for 2020. Mødet bliver 2. 
december kl 10.00. 

b. Procedurer i dagligdagen er reviderer til revisoren (vedlagt). Bestyrelsen har vedtaget de 
nye procedurer for attestation og anvisningsregler. Dog indføres en ekstra kategori med 

Frivilligcenter Rudersdal 
Mariehøj Centret 
Øverødvej 246B 

2840 Holte 
 

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

www.frivilligcentret.dk 



                                                                                                                                    

         

budgetterede beløb over 5.000 der varetages af centerleder og administrativ medarbejder. 
Retningslinjer for indkøb og bilagsbehandling og procedurer i dagligdagen blevet vedtaget 
uden bemærkninger. Papirerne kan herefter sendes til revisor.  

c. Personalesituationen. Marina Winkel er ansat i fleksjob i 12 timer om ugen. Nye frivillige 
psykologer er klar med supervision til frivillige gruppeledere. Nye ansigter i kontorpasser-
gruppen, hvor Lissi, Anne-Mette og Hanne er nye og Meiland og Sara er stoppet. 

d. Ansøgning om merbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget. Kommunalbestyrelsen beslutter 
budgettet på møde den 30. oktober. Referat af Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 
12.09.2019. Vi afventer beslutning. 

e. Styregruppe for projekt Naboskab, Følgeskab, Fællesskab. Anette Marschall gjorde status 
for projektet. Der er mange som taqer godt imod ideen. Stor opbakning fra kommunen og 
SeniorSamarbejdet. Det er besluttet at vi starter med at etablere samværsgrupper i 
kommunen. 

f. Ny fondsansøgning til Veluxfonden om etablering af netværk for fleksjobbere i samspil med 
Peers, DH, Rudersdal Erhvervsforening og Rudersdal Kommune. Vi krydser fingrene.  

g. Ny ansøgning til §18 om flere selvhjælpsgrupper og stærkere miljø for Selvhjælp Rudersdal 
h. Frivilligcentret samarbejder med Rudersdal Kommune om netværkscafe/ Frivilligbørs. Det 

bliver 11. marts i Birkerød.  
i. Lokale i Birkerød – Vi afventer møde med biblioteket  
j. Møde med kommunens fagområder den 23. oktober. Referatet eftersendes, når det 

kommer.   
k. Nytårsaften – Vi har testet mulighederne for at holde nytårsaften. DGI Nordsjælland er 

interesserede og kommunen er hverken afvisende eller imødekommende (se vedlagte) Det 
blev besluttet at udskyde projektet til 2020 

  
5. Bestyrelsen evaluerer større arrangementer  

- Enighed om at det er godt med involvering på foreningsmøderne. Dejligt at vi allerede er i 
gang med Verdensmål, som er nyt indsatsområde i kommunen. 

- Frivilligcentrets deltagelse på Rudersdal Folkemødedag gik godt. 24 deltog i samtalesalon 
om verdensmål og mange besøgte standen. Lisbeth er blevet valgt som suppleant til 
bestyrelsen af Rudersdal Folkemøde.  

- Birkerød Kulturnat gik godt Frivilligcentrets stand med seniorer som tema, Anette som 
tovholder og involvering af flere medlemforeninger, herunder Aktive Birkerød Seniorer, 
Juleaftengruppen, Bedsteforældre for Asyl, Røde Kors Besøgstjeneste i Birkerød, 
Demensnetværk Rudersdal, Gigtforeningen og Kaloriegruppen. Desværre var scenen taget 
ned, da Jørgen Rassing og Birgitte kom for at optræde. Arrangementet var heller ikke i 
programmet. Det gør vi bedre næste år. 

 
6. KomSammen – Festival for fællesskab  

Vi satser på at løfte ’Åben Frivilligscene – Del dit talent’ til en festival ’KomSammen’, hvor 
frivillige, foreninger, kulturliv og forretninger åbner dørene til deres fællesskab og viser hvad de 
kan tilbyde lokalsamfundet. Festivalen holdes i sommeren 2020. Frivilligcentret inviterer 
Kulturparaplyen, DGI Nordsjælland, Røde Kors, Rudersdal Erhvervsforening til at være 
medskabere. Vi sigter efter at nedsætte en projektgruppe i november/december.  

 
7. Forretningsordenen. Der tilføjes de vedtagne retningslinjer for datasikkerhed til 

forretningsordnen. Det er næstformanden, der er ansvarlig og som kan uddelegere ansvar til 
centerleder og den administrative medarbejder. 
 

8. Samarbejde med Erhvervsforeningen  
Bestyrelsen ville gerne indgå et stærkere samspil med Erhvervsforening Rudersdal. 
Centerleder har mandat til at lave forslag til partnerskabsaftale der kan styrke samspillet 
mellem det lokale erhvervsliv og det lokale foreningsliv og civilsamfundet. Indhold er  

https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#1b5f03c2-aab9-46f2-a974-dcd4933c9921
https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#1b5f03c2-aab9-46f2-a974-dcd4933c9921


                                                                                                                                    

         

- Gensidigt frit medlemskab  
- Styrke virksomhedernes sociale ansvar og bidrag til frivillige sociale arbejde i Rudersdal. 
Erhvervsforeningen kan fx bidrage med at finde frivillige erhversvinspiratorer til Frivilligcentrets 
projekt, som vil hjælpe udfordrede mennesker i gang på arbejdsmarkedet gennem guidede 
netværk for flexjobbere  
-  Et fælles arrangement om året. Fx kunne man styrke civilsamfundets og virksomhedernes 
opmærksomhed på og bidrag til at løfte FNs Verdensmål i Rudersdal  
- Vi inviterer erhvervslivet til at deltage i KomSammen 
 

9. Generalforsamling 
Torsdag den 23. april er der generalforsamling i Frivilligcentret. Bestyrelsesmedlemmer på valg 
giver besked til centerleder om de ønsker genvalg inden næste møde. Bestyrelsen ønkser at vi 
i lighed med sidste år involverer medlemmerne i debat om kommende aktiviteter i forbindelse 
med GF.  
 

10. Kommende aktiviteter (Årsplan vedlagt) 
a. Opgradering af hjemmeside undervejs  
b. FRISE Netværksmøde om evalueringskriterier 12. nov 
c. Oplæg om frivillighed og mulighederne for samspil på møde i Rudersdal 

Erhvervsforening den 12. nov 
d. Frivilligjob.dk. Nyt kursus udbudt i november 19. nov. 
e. Vores lokalavis – Temamøde med redaktionen af Rudersdal Avis 20. nov 

 
11. Næste skridt  

Mødeplan: 13. december fra 10.30 – 12.00 med efterfølgende julefrokost fra 12 – 16. 
Personale og kontorpassere, Selvhjælp Rudersdal og Rådgivere inviteres med til julefrokost. 
Eventfrivillige inviteres til deres eget julearrangement. 


