
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal, 
Den 13 december kl. 10.00 – 12.00 med efterfølgende julefrokost 
 
Deltagere: Søren Grotum, Erik Kristiansen, Lene Juhl Stener, Morten Gade, Jack Otto Kristensen, Kurt Nielsen, 

Lisbeth Eckhardt-Hansen 
Afbud: Annette Marschall Wedel-Heinen, Anne Sofie Kvist; Per T Christensen, 

 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst Søren bød velkommen og blevt valgt som ordstyrer 
2. Dagsorden blev godkendt 
3. Selvevaluering Bestyrelsen kom med indspil til Frivilligcentrets selvevaluering med 

udgangspunkt i skabelon fra FRISE. Enighed om at Frivilligcentret kører godt, at vi 
generelt når det vi sætter os for når vi ser bort fra de projekter, som vi ikke har fået 
penge til at løfte. Der er dog også mange udviklingsmuligheder for centret, som kan 
indfris med flere ressourcer. Det blev besluttet at centerlederen med det udgangspunkt 
laver forslag til evaluering til kommende bestyrelsesmøde. 

4. Udviklingsplan. Det blev besluttet at centerlederen laver forslag til udviklingsplan, der 
svarer til handlingsplanen til næste møde.   

5. Handlingsplan 2020 Bestyrelsen drøftede forslaget til handlingsplan. Enighed om at 
den nye skabelon er velegnet som model, da den svarer til udviklingsplanen. Enighed 
om at det er et ambitiøst forslag til handlingsplan, hvor nogle projekter afhænger af at 
der kommer finansiering til projektledelse. Bestyrelsen ønskede at fremhæve de højst 
prioriterede indsatser med *, herunder synlighed, selvhjælp, foreningslivet og 
netværksdannelse. Derudover ønskede bestyrelsen at opprioriterer kontakten til 
kommunalpolitikerne og invitere til dialogmøder med politikerne mhp at øge forståelsen 
for det frivillige arbejde. 

6. Fra forretningsudvalget 
a. Budgetopfølgning Udkast til regnskab fremlægges på næste møde 
b. Personalesituationen  
c. Afslag på ansøgning om merbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget. Bestyrelsen 

drøftede sagen. Bred enighed om at det er rart, at Kultur- og Fritidsudvalget 
anerkender arbejdet i Frivilligcentret, men at der skal gøres en indsats for at øge 
politikernes forståelse for at der er brug for større økonomisk råderum til at løfte den 
frie frivillighed. Bestyrelsen vil invitere Kristine Trane til et møde i det nye år for at 
drøfte mulighederne for udvikling af frivilligheden og samspillet med kommunen – 
og for at tale om mulighederne for at få et større økonomisk råderum til at løfte de 
mange opgaver. Se hele ansøgningen og Kultur og Fritidsudvalgets behandling her 
https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#1b5f03c2-aab9-46f2-a974-dcd4933c9921.  

Frivilligcenter Rudersdal 
Mariehøj Centret 
Øverødvej 246B 

2840 Holte 
 

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

www.frivilligcentret.dk 

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


                                                                                                                                    

         

Bestyrelsen er enige om at der generelt mangler penge til det frivillige sociale 
arbejde. Det blev besluttet at udarbejde en artikel til nyhedsbrevet om det. 
https://frivilligcentret.dk/nyheder/548-for-fa-penge-til-frivilligt-socialt-arbejde  

d. Ny ansøgning til §18 vedlagt. Frivilligcentret har søgt 103.000 og fået 53.000 i 
tilskud. Det skal undersøges om det er muligt at søge partnerskabspuljen til 
trivselsgrupper for børn.  

e. Budget 2020 blev godkendt  
 

7. Siden sidst – fra centerleder 
a. Lokale i Birkerød – Fremover er det muligt at foreninger kan booke lokale i 

Birkerød 2 ugedage. Tilbud beskrives på den nye hjemmeside. 
b. Møde med kommunens fagområder den 23. oktober – referat er vedhæftet 
c. Nyt reparationsværksted etableret 
d. Gå Grupper undervejs – i første omgang med en Gå Gruppe i Trørød 
e. Evaluering af vores 3 selvhjælpsgrupper er rigtigt flotte og vedhæftes 
f. Hjælp til fundraising fra to nye frivillige rådgivere, der er klar til at give foreningerne 

en håndsrækning 
g. Vores lokalavis –Temamøde med redaktionen af Rudersdal Avis flyttet til marts 

måned.  
h. Ny hjemmeside ventes at være klar i januar. Morten vil gerne give sparring. 

8. Generalforsamling 23. april  
Bestyrelsen fastlægger dato. Indkaldelse kommer på hjemmesiden og facebook. På 
næste møde skal alle bestyrelsesmedlemmer tilkendegive om de ønsker at genopstille. 
Næste skridt  
Mødeplan: 22. januar, 19. marts, 19. maj, 19. juni (sommermiddag fra 15 – 19), 
24.august, 28. oktober. Alle møder holdes 15.30 – 17.30.  
Julemøde 11.december 10 – 12 med efterfølgende julefrokost 12 – 16  

https://frivilligcentret.dk/nyheder/548-for-fa-penge-til-frivilligt-socialt-arbejde

