
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdals 
mødelokale i Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 

onsdag den 15.03.2017 kl. 16.00 - 18.00. 
 
Til stede: Søren, Annette, Birthe, Kurt, en sød hund og Lotte 
Afbud: Tove, Anne, Jørgen, Vivi og Lise 
Ordstyrer: Annette 
Referent: Lotte 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
Annette 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Fra forretningsudvalget 
a. Regnskab for 2016 (bilag) (Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive efter 

mødet). 
 

De eneste forskelle fra regnskabet 2016 præsenteret på seneste møde er, at 
'ubrugte midler' fra de to projekter nu ikke figurerer som 'overskud', men 'skyldige' 
med håb om, at vi må overføre til 2017.  

 
Begrundelse for at §18 midlerne ikke er brugt: 
- Personaleskifte – en md. uden løn. 
Argumenter for hvad pengene skal bruges til: 
Personaleressourcer til at understøtte ny samarbejdsmodel i LBB, her kræves en del 
mødeaktivitet. 

 
 

b. Budget 2017 (bilag) (Lise) 
 
Er færdig i sin nuværende form. Ladcyklen erstattes af to nye borde til mødelokalet, hvis de 
kan fremskaffes, samt 14 stole.  

 
c. Status for ansøgning om grundfinansiering og PUF (Lotte) 

 
Ansøgningen er indsendt i dag. Titel: Nye sociale netværk – bliv frivillig. Budget 
300.000 kr. Svar forventes primo maj. Midler forventes udbetalt fra juni 2017 i 12 
måneder. 
 

d. Brugsretsaftale vedr. Mariehøj Centret (bilag) (Søren) 

Frivilligcenter Rudersdal 
Skovgærdet 4 

2840 Holte 
 

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

www.frivilligcentret.dk 



                                                                                                                                    

         

 
Torvet vil vi gerne kunne bruge til større arrangementer. Selvfølgeligt med 
hensyntagen til øvrige brugere. Dette skal vi forsøge at lave om. Idé at Torvet 
skal kunne bookes. Tekst: alle bookinger skal analyseres nøjere 
Forsøgsperiode med booking via FC. – vi kan foreslå prøveperiode hvor FC 
booker. 
Lottes forslag fremsendes til Søren som sender dem Birgit og Henrik. 

 
 

e. Henvendelse vedr. valg til kommende Folkeoplysningsudvalg (fælles forslag 
som bilag) (Søren) 
 
Bilag omdelt på mødet. 
 
Forslag om at de 4 foreningsparaplyer får faste pladser i 
Folkeoplysningsudvalget og således ikke kommer på valg, men i stedet 
udpeges. Bestyrelserne vælger selv repræsentanten. 
 
Dokumentet vedhæftes referatet. 
 

f. Tidsplan for ny 3-årig strategi (Søren/Lotte) 
 
Pga. flytning er vi kommet bagud. Vil igangsætte processen og præsentere en 
tidsplan på næste møde. 
 
 
 

4. Planlægning af generalforsamling den 26. april (Lotte) 
 
Annoncering i Rudersdal Avis i uge 12. Ellers er alt nogenlunde på plads.  
Gerner Nielsen er dirigent. 
 
Dokumentet vedhæftes referatet. 
 

Bankolysninger til personligt medlemskab sendes ud i i mail. 
 

5. Folkekøkken – plan og kontaktperson. (Lotte) 
 
Birthe og Annette er tovholdere. Lotte sender kontaktpersonoplysninger til Birthe og 
Annette. 
 

6. Orientering fra centerleder og igangværende aktiviteter (bilag) (Lotte) 
 
Opslagstavlen er meget nødvendig. 
 
 

7. Kommende og afholdte møder, kurser o. lign. 
a. Foreningsmøde 8. februar 2017 (Lotte) 



                                                                                                                                    

         

Fuld hus. 
 

b. Reception/indvielse 3. marts 2017 (Lotte) 
Mindst 130 gæster.  

 
c. Frises årsmøde og generalforsamling 10. og 11. marts 2017 i Vejle (Søren/Vivi) 

Årsmøde: Om fonde, integration og boligsocialt arbejde. 
Generalforsamling: Ny formand for Frise: John Hebo Nielsen / Gentofte. 
Kontingentforhøjelse fra 4.000 kr. til 5.000 kr. 
Ligeledes prissættelse af stort set alle ydelser til medlemmerne. 
Vi får interessevaretagelse og nyhedsbrev. 
 

8. Eventuelt  
 

Kommende bestyrelsesmøder 
a. Konstituerende møde efter generalforsamlingen 26/4 
b. Ordinært møde 8/5 kl. 16 
c. Ordinært møde 24/8 
d. Ordinært møde 9/10 
e. Ordinært møde og julefrokost 8/12 

 
 
 


