
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal, 
den 15. april kl. 16.00 – 17.00  
 
Mødet gennemført via Zoom  
 
Deltagere: Søren Grotum, Erik Kristiansen, Lene Juhl Stener, Jack Otto Kristensen, Anne Sofie Kvist, Per T 

Christensen, Lisbeth Eckhardt-Hansen 
Afbud: Morten Gade, Kurt Nielsen, Annette Marschall Wedel-Heinen 

 
 
Referat  
 

1. Velkomst og Lisbeth blev valgt som ordstyrer 
2. Bestyrelsen godkendte referat far 19. marts 
3. Dagsorden godkendt 
4. Fra forretningsudvalget 

a. Budget for 2020 blev godkendt. Vi undersøger om revisor kan sende den til elektronisk 
underskrift.  
 

5. Corona – hvordan gør vi i Frivilligcentret  
Frivilligcentret følger myndighederne og kommunen og lukker centret foreløbig frem til 10. 
maj. Der er udarbejdet Corona-guide.  
Bestyrelsen besluttede at lave en lille rundspørge blandt foreningerne for at finde ud af 
hvordan det står til, indsamle inspiration til hvordan man kan få fællesskaber til at leve digitialt. 
Bestyrelsesmedlemmer indsender kort beskrivelse af egne erfaringer fra Ældre Sagen, Røde 
Kors, RuBa, Advokatvagten. Det hele formidles i eget nyhedsbrev og sendes til pressen. 

 
6. Siden sidst – fra centerleder 

a. Partner i ansøgning om Frivillig Økonomi- og Gældsrådgvining for Nordsjælland med 
Helsingør som projektleder 

b. FRIG – Tid til at dokumentere at vi er værdige til at modtage grundfinansiering. Vi skal 
sende bestyrelsesgodkendt budget, overordnet strategi for 2020, dokumentation for 
kommunal medfinansiering. Udbetalingsblanket. 30. april er dadline. Nøgledokumenter 
sendes til elektronisk underskrift. 

c. Midtvejsrapport sendt Sundhedsstyrelsen om Naboskab, Følgeskab, Fælleskab 
d. Afslag på ansøgning til Tuborgfonden sammen med Else-Marie Bierlich om workshop for 

foreninger for unge med formål at finde deres engagement i verdensmålene. Vi undersøger 
om kommunen er villig til at skyde penge i projektet? 

 
7. Generalforsamling 23. april  

Frivilligcenter Rudersdal 
Mariehøj Centret 
Øverødvej 246B 

2840 Holte 
 

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

www.frivilligcentret.dk 



                                                                                                                                    

         

Indkaldelse til generalforsamling er sendt ud og på hjemmesiden og i nyhedsbrevet + på 
facebook. 
Bestyrelsen besluttede at udskyde generalforsamlingen indtil vi kan mødes. Vi finder ny dato i 
juni måned. 
Den nuværende bestyrelse vil blive siddende indtil den nye er valgt.  
Køreplan for GF justeres efterfølgende. Vedlagt. 
Kontingentopkrævning er udsendt og de fleste foreninger har betalt. 12 foreninger udestår.   
Regnskab underskrevet. Marina er i gang med at layoute årsberetningen. 
 
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 er villig til genvalg. 

 
Ikke på valg  
Anette Marschall Wedel-Heinen, som ønsker at trække sig  
Per T Chistensen, som er villig til genvalg  
Anne Sofie Kvist, som er villig til genvalg  

 
Suppleanterne Morten Gade og Jack Otto Kristensen er begge villige til genvalg. 

 
Bestyrelsen skal indstille 3 nye kandidater, der efterlever kravene om alsidig bestyrelse som er 
formuleret i vedtægterne. Bestyrelsen ønsker særligt nye kandidater med netværk på børne- 
og ungeområdet og med indsigt i lokalpolitik. Desuden ønsker vi at få en repræsentant fra 
enten selvhjælp eller rådgivning, som fylder mere i centret og i handlingsplan for kommende 
år.  
 
Bestyrelsen indstiller 
- Anette Rosholm, stifter af og formand for Verdensmål i Hverdagsliv, bestyrelsesmedlem i 

Havarthigaarden og med erfaring i ledelse, projektledelse og HR bl.a. som chefkonsulent i 
HR Afdelingen i FOA og nu Broen til Fremtiden, et samarbejde om verdensmålene mellem 
fagforeninger og NGO’ere.  

- Jes Ravn, coach for frivillige og foreninger i Frivilligcenter Rudersdal 
- Preben Etwil er uddannet økonom, og har været kontorchef i Danmarks Statistik. Han er 

formand for Hemingway Club 3 i Rudersdal samt bestyrelsesmedlem i og tidl. formand for 
Birkerøddernes Løbeklub. Har derudover været aktiv i forskellige foreningssammenhænge 
bl.a. i Socialpolitisk Forening og Projekt Udenfor (for hjemløse). Han har tidligere været 
formand for Socialdemokratiet i Rudersdal, men er i dag partiløs.   

 
8. Næste skridt  

Mødeplan: 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  


