
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal, 
22 januar kl. 15.30 – 17.30  
 
Deltagere: Søren Grotum, Erik Kristiansen, Lene Juhl Stener, Annette Marschall Wedel-Heinen, , Jack Otto 

Kristensen, Anne Sofie Kvist, Per T Christensen, Kurt Nielsen, Lisbeth Eckhardt-Hansen 

Afbud: Morten Gade 
 

Dagsorden: 
 

1. Søren bød velkommen og Anette Marschall blev valgt som ordstyrer 
2. Dagsorden blev godkendt  
3. Selvevaluering med udgangspunkt i skabelon fra FRISE blev vedtaget med få 

kommentarer, der er indarbejdet  
4. Handlingsplan 2020 blev vedtaget. Handlingsplanen er omfattende og flere af 

initiativerne forudsætter at det lykkes at finde finansiering til projekterne. De 
stjernemærkede handlinger er udtryk for bestyrelsens prioritering af kerneopgaver og 
vil indgå i udviklingsplanen, som sendes til FRISE  

5. Fra forretningsudvalget 
a. Budgetopfølgning afventer FRISE. Så snart vi har budgetopfølgningen, sendes det 

til kasserer og formand, som kigger på det, inden det bliver sendt til revisor.  
b. Personalesituationen. Marina i fleksjob. Frivilligcentret modtager honorar for 

personlig assistance.  
6. Siden sidst – fra centerleder 

a. Samarbejde med Frederiksborg Amtsavis som gerne vil sætte fokus på frivillighed i 
2020 

b. Første samværsgruppe til Naboskab, Følgeskab, Fællesskab er etableret med 
Holtegårds Jorde 

c. Afslag på ansøgning fra Veluxfonden. Vi undersøger om vi kan skalere 
ansøgningen og sende den til MTHP Fond eller Martha og Poul Kjern Jespersens 
fond i samarbejde med vores nye fondsrådgiver  

d. Fredagsmatiné flytter til Rønnebærhus 
e. Bakkehuset ønsker betaling på 25 kr for brugerne i Åbent Værksted og påpeger at 

målgruppen er seniorer. Det er aftalt at vi kan lave 2-4 særlige åbne arrangementer 
om året. Vi arbejder på at etablere Åbent Værksted i Birkerød. 

f. Frivilligcentret inviterer Kristine Trane til møde. Søren og Lene deltager i mødet 
sammen med Lisbeth  

g. Invitation fra Rudersdal Kommune til at medvirke i Seniordage ultimo august. 
Invitationen er vedlagt.  Bestyrelsen drøftede hvilken rolle Frivilligcentret ønsker at 
tage.Det blev besluttet, at Frivilligcentret gerne vil medvirke, da det passer med 
Frivilligcentrets egne mål i Nabskab, Følgeskal, Fællesskab. Dog er bestyrelsen 
enige om at det er betænkeligt at finansiere kommunens egne projekter sammen 
med et privat fitnesscenter via partnerskabspuljen. 

Frivilligcenter Rudersdal 
Mariehøj Centret 
Øverødvej 246B 

2840 Holte 
 

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

www.frivilligcentret.dk 



                                                                                                                                    

         

h. SeniorSamarbejde den 4 februar – om seniordage og kommunens seniorpolitik.  
i. Foreningsmøde den 5. februar – om Folkemøde Rudersdal og Frivilligrekruttering. 

Fra bestyrelsen deltager: Søren, Erik, Anette, Per, Jack, Kurt  
j. Frivilligcentret er med på Birkerød Biblioteks Bæredygtighedsdag den 1. marts med 

Værktøjskassen, Åbent Værksted og vi inviterer også Røde Kors Nørklerne, Peers 
og Dansk Syrisk Kulturforening til at være med i stoppe/lappe-værkstedet. 
https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/baeredygtighedsdag 

k. Vores Lokalavis –Temamøde med redaktionen af Rudersdal Avis flyttet igen. Nu til 
12. marts  

l. Forenings Basar med Frivilligcenter Rudersdal, DGI Nordsjælland og Røde Kors 
den 19. april i Birkerød Idrætscenter. Målet er at give børn og unge kendskab til det 
lokale foreningsliv og bygge bro mellem sociale foreninger og idrætsforeninger.  
 
 

7. Generalforsamling 23. april  
Bestyrelsen tilkendegiver om de ønsker at fortsætte.  
 
På valg   
Søren Grotum, som ikke ønsker genvalg 
Erik Kristiansen, som er villig til genvalg 
Lene Juhl Stener, som er villig til genvalg 
Kurt Nielsen, som ikke ønsker genvalg  
 
Ikke på valg  
Anette Marschall Wedel-Heinen, som ønsker at udtræde af bestyrelsen, men som 
gerne vil fortsætte i styregruppen for Naboskab, Følgskab, Fællesskab  
Per T Chistensen, som fortsætter  
Anne Sofie Kvist, som fortsætter  

 
Suppleanterne Morten Gade og Jack Otto Kristensen er begge villige til genvalg. 
 
Bestyrelsen drøftede mulige nye kandidater. Det blev besluttet at bestyrelsen gerne vil 
indstille lidt yngre kandidater med stort netværk, som passer til at løfte opgaverne i 
handlingsplanen og som kan sikre en bredt sammensat bestyrelse. Forslag til 
kandidater sendes til Lisbeth, som koordinerer.  
 
Indkaldelse til Generalforsamlingen er udsendt med nyhedsbrevet og på hjemmesiden. 
Kontingentopkrævning er udsendt. 
  
Gerner kan ikke være dirigent den 23. april. Carsten Thaarup har sagt er klar til at 
træde til som dirigent. 
 
 

8. Næste skridt  
Mødeplan: 19. marts, 19. maj, 19. juni, 24.august, 28. oktober.  
Alle møder holdes 15.30 – 17.30.  
Julemøde 11.december 10 – 12 med efterfølgende julefrokost 12 – 16  

https://rudbib.dk/arrangementer/voksne/baeredygtighedsdag

