
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 

 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal, 

Mødelokale 220, mandag den 21. maj kl. 16.00 – 20.00 
 

Til stede: Søren Grotum, Kurt Nielsen. Lene Juhl Stener, Annette Marschall Wedel-Heinen, Erik Kristiansen, 
Morten Gade, Jack Otto Kristensen, Anne Sofie Kvist, Lisbeth Eckhardt-Hansen 
Afbud: Per T Christensen 
Ordstyrer: Annette  
Referent: Lisbeth 

 
 
Dagsorden: 
 

1. Søren bød velkommen til mødet. Annette blev valgt som ordstyrer 
2. Dagsordenen blev godkendt 
3. Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden  
4. Strategi- og handlingsplan 

Søren præsenterer bestyrelsens strategi og handlingsplanen. 
Bestyrelsen drøfter og midtvejsevaluerer planen. Bred enighed om at det er en meget 
ambitiøs plan for 2019, og at der ikke er så meget luft i programmet til at gribe de 
udfordringer, der kommer. Vigtigt at prioritere indsatsen for at stabilisere økonomien, så 
der kan være 2 fuldtidsansatte. Når vi laver ny handlingsplan skal vi prioritere det 
langsigtede brede arbejde, hvor vi er i kontakt med en bred skare i foreningslivet. 
Særligt behov for at få flere med på kultur og idrætsområdet og for at få flere unge med 
i det frivillige fællesskab. Vi skal huske at der skal være plads til det uforudsete. 
Se handleplanen her https://frivilligcentret.dk/images/Handlingsplan-2019.pdf 

 
 

5. Relationer 
Morten guidede bestyrelsen igennem en øvelse, hvor vi kortlagde Frivilligcentrets 
relationer i fællesskab og talte om, hvordan vi kan arbejde med relationerne  
 
Relationer med høj indflydelse og høj interesse er egne frivillige, kommunale 
embedsmænd og FRISE med kvalitetsmodel og fælles standarder  
 
Relationer med høj indflydelse og lav interesse er medlemsforeninger og potientielle 
medlemmer. Enighed om at det kan betale sig at arbejde mere med den gruppe 
 
Relationer med lav indflydelse og lav interesse er medlemsforeningernes 
medlemmer, lokalpresse, Rudersdal erhvervsforening og det lokale erhvervliv, de 
kulturelle aktører i kommunen, institutioner som fx gymnasier, aktivitshuse m.v.  
 
Relationer med lav indflydelse og høj interesse  er loger som fx Rotary, Lions, Odd 
fellow og fonde som Johannes Fogh, Stryhns, Danske Bank Lyngbyfonden, 
Nordeafonden 

Frivilligcenter Rudersdal 
Mariehøj Centret 
Øverødvej 246B 

2840 Holte 
 

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

www.frivilligcentret.dk 

https://frivilligcentret.dk/images/Handlingsplan-2019.pdf


                                                                                                                                    

         

Bred enighed om at bestyrelsen skal arbejde med at udvikle relationerne på kommende 
bestyrelsesmøde og at det kan give indspil til kommende handlingsplan.  
 
  

6. Bestyrelsens rolle i Frivilligcentret 
Søren præsenterer bestyrelsens hidtidige virke og arbejdsmåde samt 
forretningsordenen. 
Herefter drøftelse af hvilken rolle bestyrelsen skal spille i Frivilligcentret og alle 
bestyrelsesmedlemmer tilkendegav hvilken rolle de kunne se sig selv i. 
 
Søren har hænderne fulde i forretningsudvalg, møder med kommunen, deltagelse i 
arrangementer i FRISE, Folkeoplysningsudvalget og repræsenterer også Frivilligcentret 
udadtil m.v. 
 
Erik er næstformand og med i forretningsudvalget og stiller gerne op som repræsentant 
for Frivilligcentret fx på de store arrangementer i Rudersdal 
 
Lene er kasserer og med i forretningsudvalget. Hun bidrager desuden gerne med 
ansøgninger til fonde. 
 
Kurt bidrager gerne til debatten om det frivillige idegrundlag og vil gerne repræsentere 
frivilligcentret udadtil 
 
Annette vil gerne være med til at repræsentere frivilligcentret udadtil, være 
sparringspartner på ansøgninger og projekter, deltage i juryen for frivilligprisen og være 
ordstyrer på møderne. 
 
Anne Sofie vil som daglig leder af RuBa gerne være med til at foreningerne kan gavne 
hinanden. Hun kan være med til at bygge bro til idrætslivet i Rudersdal og vil gerne 
være sparring på projekter om børn og børnefamilier. 
 
Morten bidrager gerne med viden og erfaring om kommunikation, hjemmesider og 
sociale medier 
 
Jack bidrager med netværk og i forbindelse med events + på sociale medier. 
 
Vi nåede desværre ikke at drøfte forretningsordenen. Alle sender kommentarer til 
forretningsordenen skriftligt – og så samler vi op på næste møde.  

  
  

7. Organisationen 
Lisbeth præsenterer frivilligcentrets nye frivillige kontorpassere, selvhjælps-
gruppeledere, rådgivere, eventfrivillige og tegnede skitsen til et nyt 
organisationsdiagram med mange frivillige stivere i paraplyen. 
Bestyrelsen drøfter organiseringen og ’Velkommen som frivillig’, som der er bred 
enighed om, at der er brug for at justere. 
 



                                                                                                                                    

         

Bestyrelsen ønsker en tone, der er venlig, velkommende og betoner glæden ved det 
frivillige arbejde fremfor pligterne. Alle egne frivillige skal behandles ens og inviteres til 
sommerfest og årlig arbejdsaften, så vi kommer til at kende hinanden.  
 
18.15 

8. Middag i kantinen/frivilligcentret 
 

9. Synliggørelse på de store arrangementer  
- Bred enighed om at vi gerne vil være med på de store arrangementer i det omfang 
der er kræfter til det og i det omfang at vi kan mobilisere bestyrelsesmedlemmer eller 
foreninger til at være med til at passe standen.. Vi vil gerne være med og synlige, når 
civilsamfundet fester og vi vil gerne have flere med i det frivilige fællesskab. Vi sætter 
ikke alle sejl til i år. Men vi søger om penge til en udstillingscykel i form af en el-
Christianiacykel, som kan indrettes som rullende stand. Værktøjskassen vil gerne være 
med til at tilpasse cyklen. Lene laver fondsansøgning. 
  

a. Kun for Mænd 12. juni 11 – 14 
b. Åben Frivilligscene 16. juni 10.00 – 16.00 
c. Nærum Kulturdag den 21. juni kl 15 – 19 med koncert fra 19-20 
d. Vedbæk Havnedag den 25. august 
e. Birkerød Kulturnat  
f. Folkemøde Rudersdal 31. august 9.30 – 16 – Vi undersøger om vi kan finde 

partner der vil være med til at stå for en debat om FNs verdensmål?  
 
Betyrelsen tjekker kalender og giver besked om i hvilke arrangementer de kan deltage. 
 

10. Orientering fra forretningsudvalget  
a. Bestyrelsens underskrifter af vedtægter  
b. FRISEs kvalitetsmodel  
c. Kvartalsregnskab (Vedlagt) 
d. Personalesituationen – velkommen til 6 nye frivillige gruppeledere til selvhjælp og 1 

ny rådgiver  
e. NY ansøgning sendt til Sundhedsstyrelsen om projekt Naboskab, Følgeskab, 

Fællesskab mhp at afhjælpe ensomhed og mistrivsel blandt ældre – skrevet med 
Anette F Helland 

f. NY ansøgning undervejs sammen med Furesø Kommune: Frivillig økonomisk 
rådgivning’  

g. Netværksmøder i Integrationsnetværk og nyt Senior Samarbejde  
h. Tre nye selvhjælpsgrupper: Sorg, Kom Videre Mand, Lær at tackle livet som 

pårørende 
i. Dialogmøde med Kultur og samarbejdsaftale (vedlagt) 
 

11. Kommende aktiviteter (Årsplan vedlagt) 
a. Opgradering af hjemmeside med kalender, tema-moduler og frivillighedens 

mange ansigter. Morten tilbød sig som sparringspartner 
b. Åben Frivilligscene den 16. juni – Mere end 30 medvirkende. Bestyrelsen melder 

sig på mail.  



                                                                                                                                    

         

c. Magiske dage på Mariehøj første uge i august sammen med Ung i Rudersdal. 
Morten deler med Børn i Birkerød. Anne Sofie deler med RuBa 

d. Frivilligjob.dk. Kursus i august 
e. Mød redaktøren af Rudersdal Avis – meget gerne fx den 26 sept 
f. Frivillig Fredag den 27 september – Annette deltager i juryen? Vi indstiller to til 

Frivilligprisen? Annette og Søren begrunder hver deres.  
g. Informationsmøde for nye frivillige den 9. oktober 16.30 – 18.00 
h. Har vi ønsker til kommunale kurser for frivillige – video? Sociale medier? 

Fondsansøgninger?  
 

12. Næste skridt  
Næste møde med sommerfrokost den 7. juni 16 - 20 
Mødeplan: 19. august, 31. oktober 15.30 – 17.30 + 13. december med julefrokost fra 
11 - 16 

 
Med venlig hilsen 
Søren Grotum 
Formand 


