
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal, 
den 19 marts kl. 15.30 – 17.30  
Mødet blev ikke gennemført p.gr.a Corona-suituatinen. Men bestyrelsen har haft 
mulighed for at kommentere dagsorden og mødemateriale via mail.  
 
Inviterede: Søren Grotum, Erik Kristiansen, Lene Juhl Stener, Annette Marschall Wedel-Heinen, Morten Gade, 

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

 
 
Referat  
 

1. Velkomst på mail. 
2. Dagsorden godkendt uden kommentarer  
3. Fra forretningsudvalget 

a. Regnskab bliver sendt til underskrift digitalt af revisoren. 
b. Personalesituationen – 2 nye praktikanter: Gitte Preisler og Anette Storm 

 
4. Corona – hvordan gør vi i Frivilligcentret 

Vi har aflyst/udsat alle aktiviteter i marts måned. 
Vi har nyhed på hjemmesiden. https://frivilligcentret.dk/nyheder/577-corona-vi-folger-
sundhedsstyrelsens-anbefalinger 
Vi har sat egne skilte og skilte fra Sundhedsstyrelsen op i centret  (vedlagt)  
Vi har nyhed om corona og foreningsdrift fra CFSA https://frivillighed.dk/viden-og-
fakta/artikler/gode-raad-om-foreningsdrift-og-generalforsamlinger-under-
coronavirus?fbclid=IwAR0ZpjKa9jKxkGWT-_EVK4XtEJ0fnV9rilkjjUDP_ITvedJFET-h-dQaZ7U 
Rudersdal Kommune følger sundhedsstyrelsen  
Frivilligcentret følger myndighederne og kommunen og lukker centret 

 
5. Siden sidst – fra centerleder 

a. Samarbejde med Lyngby Frivilligcenter om PUF ansøgning aftalt 
b. Samarbejde med Birkebo om 3 nye seniorfællesskaber aftalt 
c. Ansøgning til Tuborgfonden sammen med Else-Marie Bierlich om workshop for foreninger 

for unge med formål at finde deres engagement i verdensmålene 
d. Ansøgning om 200.000 til selvhjælpsgruppe for flexjobbere til  MTHP Fond i samarbejde 

med vores nye fondsrådgiver Rie 
e. Seniorer Synger i samarbejde med Kurt Senfer afventer at vi kan åbne igen. 
f. Frivilligcentret deltog på Birkerød Biblioteks Bæredygtighedsdag den 1. marts med 

Værktøjskassen, Åbent Værksted og Dansk Syrisk Kulturforening  

Frivilligcenter Rudersdal 
Mariehøj Centret 
Øverødvej 246B 

2840 Holte 
 

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

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

h. Ansøgning til FRISE om at blive projektpartner for ’Making it matter’, som har fokuspå 
sårbare unges deltagelse i sociale fællesskaber 
 
 

6. Generalforsamling 23. april  
Indkaldelse til generalforsamling er sendt ud og på hjemmesiden og i nyhedsbrevet + på 
facebook. 
Vi drøfter køreplan for GF. Vedlagt. 
Kontingentopkrævning er udsendt  
Regnskab vedlagt. 
 
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.   

 
7. Næste skridt  



                                                                                                                                    

         

Mødeplan: 15. april, 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  


