
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal, 
Mødelokale 220, mandag den 19. august kl. 15.30 – 17.30  

 
Til stede: :Søren Grotum, Kurt Nielsen. Lene Juhl Stener, Annette Marschall Wedel-Heinen, Morten Gade, Jack 

Otto Kristensen, Anne Sofie Kvist, Per T Christensen, Lisbeth Eckhardt-Hansen 
Afbud: Erik Kristiansen, 
Ordstyrer: Annette  

Referent: Lisbeth 
Gæst: Jeppe Ilsø Røgen Jensen, vicedirektør i Danske Bank kommer 15.30 til festlig 

overrækkelse af 20.000 kroner til en Christiania-cykel + fotosession. 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Søren bød velkommen til mødet og Anette blev valgt som ordstyrer 
2. Dagsordenen blev godkendt 
3. Referat skal ikke godkendes på møderne. Det betragtes som godkendt, hvis der ikke er 

kommentarer, når det sendes ud. 
 

4. Handlingsplan 2020 
Bestyrelsen begyndte at udvikle ideer til handlingsplan for 2020. Der er forslag til  
- Vi prioriterer det langsigtede og brede arbejde for foreningen 
- Vi prioriterer at stabilisere økonomien  
- Vi arbejder med at få flere med på kultur og idrætsområdet og vi sigter efter at sætte 

aktiviteter i gang målrettet unge og børn 
- Vi sætter fokus på fundraising i 2020 gerne med kursus og rådgivningsfunktion så 

foreningerne kan trække på hjælp 
- Vi fortsætter indsats med selvhjælp og søger §18 til at igangsætte flere 

selvhjælpsgrupper – fx skilsmisse, trivselsgrupper for børn, kronisk syge, flex-
jobbere, kvinder der har været udsat for vold, sugar-daters, Unge med angst og 
depression mfl. 

- Vi fortsætter indsatsen med eventfrivillige – og udvikler evt flere egne events som 
går på tværs af foreninger fx loppemarked, spisefællesskaber, 

- Fortsat netværksskabelse mellem foreninger som IntegrationsNetværk og det nye 
SeniorSamarbejde 

- Søge penge til materiale-bank, hvor flere foreninger kan låne bærbar pc, 
yogamadrasser, (cykel har vi allerede), kamera, videokamera.  

- Søge samarbejde om at få flere med i det frivillige miljø – fx samarbejde med 
ÆldreSagen og Frivilligcentret om møde for nye pensionister eller samarbejde med 
kommunen om møde for tilflyttere 

- Foredrag med indspil fra foreningerne – fx hvordan håndterer man dødsfald med 
bedemand, advokat & præst; fx livet efter døden på de sociale medier  
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- Internationale frivillige som kan være med på sommercamp gerne i samarbejde 
med Birkerød Gymnasium m.v.  

- Deltage i udviklingen af en Frivilligbørs/netværkscafé med kommunen 
- FællesskabsFestival med Kultur-paraplyen og DGI m.fl.  
- Søge fondsmidler til projekt ’Stemmer fra Rudersdal’ hvor vi inviterer unge 

flygtninge, unge sårbare og unge fra et gymnasium til at fortælle historier om deres 
hverdag og sætte ord på deres drømme og frustrationer med film, billeder og musik. 

 
På næste møde i bestyrelsen udvikler vi ideerne videre og prioritere dem i 
handlingsplan for 2020. Planen skal kunne bruges i fht. kriterierne for grundfinansiering 
og FRISEs kvalitetskriterier.  
FRISEs kvalitetsmodel her 
https://gallery.mailchimp.com/1dc5b149ac6372d78eef14b89/files/9a06dc5b-26f4-4270-
816f-30bbbc171a22/Kvalitetsmodel_marts_2019.pdf  
Se strategi og handleplanen her https://frivilligcentret.dk/images/Handlingsplan-2019.pdf 

 

5. Nyt fra forretningsudvalget  
a. Budgetopfølgning for første halvår (Vedlagt til orientering). Enighed om at 

Frivilligcentret har været sparsommelige. 
b. Procedurer i dagligdagen – skal revideres til revisoren (vedlagt). Lisbeth og Claus 

laver forslag til næste møde. 
c. Personalesituationen. Vi ansætter Marina som flexjobber.  
d. Ansøgning om merbevilling til Kulur- og Fritidsudvalget. Udvalget besluttede 

følgende: ”Kultur- og Fritidsudvalget anerkender og værdsætter Frivilligcentrets 
opgaveløsning, og oversender Frivilligcentrets ansøgning til den politiske 
budgetbehandling.” Kommunalbestyrelsen beslutter budgettet på møde den 30. 
oktober. Referat af Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 12.09.2019 

e. Sundhedsstyrelsen bevilger en halv mio kroner til projekt Naboskab, Følgeskab, 
Fællesskab mhp at afhjælpe ensomhed og mistrivsel blandt ældre – Anette 
Marschall deltager i styregruppen. Per T Christensen deltager i styregruppen for 
ÆldreSagen  

f. Afslag på PUF ansøgning om etablering af netværk for flex-jobbere – bestyrelsen 
ønsker at vi skærer projektet til og søger penge til netværk i §18. Søren og Lene 
læser med på ansøgningen. 

g. Ansøgning til Trygfonden sammen med Frivilligcenter Furesø og Frivilligcenter 
Fredensborg: Frivillig økonomisk rådgivning’ Sendt 1. sept. 

h. Frivilligcentret igangsætter nyt tværgående netværk for foreninger med seniorer og 
pensionister som målgruppe. Kommisorium for SeniorSamarbejde (vedlagt) 

i. Selvhjælpsgrupper: Sorggruppe og Lær at tackle hverdagen som pårørende er i 
gangsat med fuldt hus. Kom Videre Mand er stadig i proces.  

j. Eventfrivillige. Frivilligcentret har nu 8 eventfrivillige, som har bidraget til ’Magiske 
dage på Mariehøj’, Fælles Middag på Birkerød Bibliotek, Frivilligcentrets Stand på 
Kulturnatten og på Folkemødedag Rudersdal, ’Vi tænder lys for flygtningebørn’ på 
Kulturnatten. 

k. Invitation fra Rudersdal Kommune til at medvirke til samarbejde om netværkscafe/ 
Frivilligbørs. Bestyrelsen peger på at centerlederen deltager i gruppen. Bestyrelsen 
vil gerne følge arbejdet. Bestyrelsen er enige om at Frivilligcentret har gode 

https://gallery.mailchimp.com/1dc5b149ac6372d78eef14b89/files/9a06dc5b-26f4-4270-816f-30bbbc171a22/Kvalitetsmodel_marts_2019.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1dc5b149ac6372d78eef14b89/files/9a06dc5b-26f4-4270-816f-30bbbc171a22/Kvalitetsmodel_marts_2019.pdf
https://frivilligcentret.dk/images/Handlingsplan-2019.pdf
https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#1b5f03c2-aab9-46f2-a974-dcd4933c9921


                                                                                                                                    

         

erfaringer med Frivilligbørs, som vi har gennemført selvstændigt med deltagelse af 
erhvervslivet og foreningslivet  

l. Mulighed for at få et lokale til Frivilligcentret i Birkerød to dage om ugen – hvordan 
udnytter vi det bedst? Bestyrelsen glæder sig til at udbyde muligheden for 
foreningerne. Vi ønsker lokale med gode adgangsforhold, gode mødeforhold 
(projektor m.v.), mulighed for at få adgang til køkken og muligvis arbejdsstation 
/flyverstation, så vi kan søge frivillige receptionister/kontorpassere  

m. Møde med kommunens fagområder den 23. oktober  
n. Forenigsmøde – Bestyrelsen ønsker at kombinere indholdet, så der både er 

orientering fra Frivilligcentret og foreningerne og samtale om hvordan FNs 
verdensmål kan inspirere udviklingen i Rudersdal.  
 

6. Forretningsordenen. Vi nåede ikke det punkt.. 
 

7. Frivillige i Frivilligcentret  
Vi nåede ikke det punkt. På næste møde skal vi have forslag til ’Velkommen som 
frivillig’ til drøftelse på mødet.   
 

8. Åben Frivilligscene 
Enighed om at det var et flot arrangement med 150 deltagere og 30 medvirkende 
talenter. Kulturparaplyen og DGI er interesseret i at videreudvikle konceptet sammen 
med Frivilligcentret. KulNaturforeningen har trukket sig.  
 

9. Synliggørelse på de store arrangementer  
a. Nærum Kulturdag den 21. juni kl 15 – 19. Frivilligcentret deltog med stand. 
b. Folkemøde Rudersdal 31. august 9.30 – 16. Frivilligcentret og foreningen 

Verdensmål i Hverdagsliv inviterer til samtalesalon om verdensmål i Rudersdal i 
Foyeren fra 12 – 13. Vi havde også en stand i hovedbygningen på dagen. 
Bestyrelsen er med til at præsentere Frivilligcentret. Tak til Søren, Kurs og Jack. 

c. Birkerød Kulturnat den 13. september – Frivilligcentret deltog sammen med 
foreningerne med en stand. 

 
10. Kommende aktiviteter (Årsplan vedlagt) 

a. Opgradering af hjemmeside undervejs  
b. Frivilligjob.dk. Kursus i august blev desværre aflyst  
c. Film din Forening 3 mandage fra 26/8  
d. Mød redaktøren af Rudersdal Avis – Lisbeth inviterer til temaforedrag sidst i 

oktober / første i november 
e. Frivilligfest på Frivillig Fredag den 27 september – Muleposer, frivilligfilm og 

prisoverrækkelse. Der er udsolgt.  
f. Kursus Håb og Motivation 3. og 4. oktober. Vi har 15 deltagere. 
g. Informationsmøde for nye frivillige den 7. oktober 16.30 – 18.00 i Frivilligcentret. 
h. Nytårsaften – afventer tilbagemelding fra DGI Nordsjælland og kommunen  

 
11. Næste skridt  

Mødeplan: 31. oktober 15.30 – 17.30 + 13. december med julefrokost fra 11 - 16 


