
                                                                                                                                    

         

    
 
 
 

 
 

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

mandag den 9.10.2017 kl. 16.00 - 18.00. 
 
Til stede: Søren, Tove, Annette, Lise, Jørgen, Vivi, Kurt og Lotte 
Afbud: Birthe og Anne 
Ordstyrer: Annette 
Referent: Lotte 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
Annette Marschall 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

3. Fra forretningsudvalget 
a. Regnskab for 3. kvartal (Lise) omdeles 

Vi kalkulerer nu kun et underskud på -31.282 og ikke -39.137, da vi har 
annulleret indkøb af pc’ere. 
 
PUF-bevillingen indskrives i regnskab og budget, ligesom tilskud fra Danske 
banks fond i Lyngby til frivilligbørsen på 21.105,- 

 
b. 1. udkast til budget 2018 (Lise) omdeles 
Vi forventer indtægter på ca. 950.000 kr. i 2018 og underskud på -35.000,- 

 
c. Personalesituationen (Lotte) 

 
4. Status på strategiarbejdet (bilag) (Lotte)  

Vi mangler: 
- Indledning 

Færdigskrivning af de enkelte punkter:  
- Frivilligrekruttering: herunder også frivilligledelse og -fastholdelse   
- Netværksdannelse  
- Mangfoldighed i medlemssammensætningen 
- Målgruppefokus 
- Stabil økonomi 

 
Lotte skriver videre.  
Se på frivillig-undersøgelsen 
Strategi-møde mandag 4.12 kl. 15-17. Lotte fremsender udkast forud for mødet. 
 

Frivilligcenter Rudersdal 
Mariehøj Centret 
Øverødvej 246B 

2840 Holte 
 

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

www.frivilligcentret.dk 



                                                                                                                                    

         

5. Forslag til samarbejdsaftale med Kultur (bilag) 
Overordnet udmærket udkast. Dog skal afsnittet Grundforudsætning for tilskud 
bearbejdes.  
Lotte og Søren ser på afsnittet om Grundforudsætningen for tilskud. 
Ordet forpligtelse er problematisk samt afsnittet grundforudsætningen for tilskud. 
Ønsker møde med forvaltningen efterfølgende. 
Kan foreslå Varighed 1 år og der fra længerevarende aftale. 

 
6. Udvalg 

a. Folkekøkken, status   
26 tilmeldte. Tilmelding snarest via mobilepay 32 35 1. Per pers. 50 kr. Max 40 
deltagere + kokke. 
 

7. Orientering fra centerleder og igangværende aktiviteter (bilag) (Lotte) 

Frivilligcentret: 

10.10. Mental sundhedsdag på Rønnebærvej: Frivilligcentret deltager med foreningstilbud til 
psykisk sårbare. 

11.10. Oplæg for Dansk Blindesamfund: i ny café i Rudersdal/Kulturcenter Mariehøj og Oplæg 
for Rudersdal Erhvervsforening, der holder møde i Storm P-området.  AFLYST. 

26.10. Fest for frivilligheden. Kl. 17.45-21. Uddeling af bl.a. frivillighedsprisen. 

27.10. SF kommer på besøg for at høre om frivilligcentret og frivilligheden i kommunen. 

30.10. Foreningernes folkemøde: Birthe, Lise og Annette – og et par tilløbere planlægger og 
laver menu til fællesspisning i Mantzius. Betaling og tilmelding via Mobilepay (50 kr. pr 
deltager). PT ca. 20 tilmeldte – max 40 personer. 

Mobilepay: Frivilligcentret kan nu modtage mobilepay og derved modtage kontingent 
opkrævninger mm. ad denne vej. Nummer: 32 35 1. Vi kan ikke betale med kortet – af 
sikkerhedshensyn. 

Ny kopimaskine: Printer hurtigere, reagerer hurtigere og printer pænere. Vi er glade for den. 
Pris 18.250,- 

Frivilligcykel: Brugt cykel er indkøbt i Cykelværkstedet/Mariehøj og malet frivilligcentergrøn. 
Frivilligcenter Rudersdal males i hvidt. Funktion: Skal bruges til indkøb, møder mv. samt som 
reklamecykel og medbringes til events. 

Nye mobiler: Vi har opgraderet til nyere modeller af Iphones – fra Nokia-telefoner ;-) 
Lotte har samme nummer: 20 84 11 56. Mette: 30 70 81 17. Anja er ikke helt klar med sin 
telefon endnu. 
 
Ny Kunst: Kontorpasser Merete Kvist udstiller frem til midt oktober. 



                                                                                                                                    

         

Kontorpassere: Velkommen til Helle Helmø (fredag), Lone Andersen (onsdag) og Caroline 
Povlsen (vikar). Farvel siden marts til Merete Kvist, Per Møller og Anna Marie Kofoed. 

9.6. Nærum Kulturdag: Hyggelig dag i Biblioteksparken med relativt stort fremmøde. Havde 
medbragt ”Frivilligskoven” (pavillon) med fokus på at rekruttere integrationsfrivillige. Mette 
stod for udformningen af pavillonen. Ligeledes muligt at tage ”danskprøven”. 

17.6. Folkemøde på Bornholm: Birthe, Vivi, Mette og Lotte deltog. Herlig dag med masser af 
inspiration og gode debatter. 

19.6. Åben Skole: Frivilligcentret deltog med undervisningsforløb. Flere interesserede, men 
ingen aftaler endnu. 

20.6. Oplæg: Om frivillighed i boligforeningen Eskemosepark/Birkerød 

22.6. Årets frivilligfilmpalme / Filmprojekt: Gik til Gigtforeningen. 6 film blev produceret, 
herunder rekruttering film af Frivilligcentret. 

2.9. Folkemødedag i Rudersdal: Arrangerede debat i samarbejde ml. Bro til hverdagslivet/det 
sociale netværk (Rikke) og Frivilligcentret. 30 tilhører hørte debat om hvordan personer med 
psykisk sårbarhed kan hjælpes til en mere aktiv fritid. Anne Worning var ordstyrer og i panelet 
sad: Socialudvalgsformand Birgitte Schjerning Povlsen, centerchef fra Helsingør Kommune 
Charlotte Aagaard, formand for SIND Rudersdal Merete Elleboe og borger Morten Hansen. 

8.9. Birkerød Kulturnat: Deltog igen med ”Frivilligskoven”. Havde lånt ”Café Birken” – herligt, 
da det regnede en del. Relativt godt besøgt. 

27.9. Hele personalet på kursus i Grafisk Facilitering i Odense 

29.9. Frivillig Fredag: Frivilligcentret inviterede medlemsforeninger og andre frivillige til kaffe 
og kage. Kaffekruset var en gave fra kommunen. 

2.10. Peer konference: Centerleder deltog i status for Peer-projektet på landsplan 

4.10. Lokalebookningskursus i det kommunale system: Samarbejde med Kultur 

5.10. Sammenklipning af film fra filmprojektet til tv-program til udsendelse på Kanal 
Hovedstaden. 

 
Projekt Frivillig, status: 
- Har afholdt to skolebesøg, Farum og Lyngby og har stadig et par stykker i kalenderen på Sosu 
C i Gladsaxe. Der vedlægges her et link til en kronik, som to elever har skrevet efter et 
undervisningsforløb om frivillighed og integration, hvor bl.a. PF, Frivilligcenter Furesø, Røde 



                                                                                                                                    

         

Kors bidrog med viden om frivillighed og integration: http://sn.dk/Furesoe/Ved-du-hvor-
mange-frivillige-der-er-i-Danmark-og-er-du-en-af-dem/artikel/686900 

Omdeles på mødet. 

Integrationsnetværket 
Har den 28. august afholdt det første møde efter sommerferien, næste møde er den 30. 
oktober og det sidste i år afholdes den 18. december.  
Til mødes den 30. oktober har Rudersdal Kommune, v. Batoul arrangeret et oplæg af LG 
Insight, der vil give en gennemgang af evalueringen af LBB-projektet. Dette har længe været 
efterspurgt af de frivillige.  

Samarbejdsaftalen mellem Integrationsnetværket og Rudersdal Kommune skal drøftes på et 
møde mellem de frivillige (Redaktionsgruppen) og Rudersdal Kommune v. Martha Ahlmann og 
Birgit Hoé Knudsen. Aftalen er tæt på at være på plads, og det er særligt sammensætningen af 
Styregruppen, som er til diskussion.   

Nyt fra FrivilligBørsen og PUF projektet Nye Sociale Netværk 
 
FrivilligBørsen:  
Tilmeldinger: Der er pt. 52 tilmeldinger til FrivilligBørsen - seks virksomheder, ti institutioner 
og 36 foreninger. Der er tilmeldingsfrist mandag den 2. oktober. 
Som noget nyt i år kan deltagerne bruge FrivilligBørsen til at søge og melde sig som frivillig. 
 
Nye Sociale Netværk: 
Pt. er Projekt Nye Sociale Netværk i opstartsfasen. Medio september er der afholdt to 
indledende møder med potentielle samarbejdspartnere for projektet: 
 

1) Møde med frivillig Lisbeth Morell vedr. opstart af en mulig Karen Blixen Klub. Karen 
Blixen Klubben anses som en mulighed for at inddrage og modtage dele af de sorgramte 
målgrupper i det frivillige arbejde.  
Der annonceres desuden efter andre frivillige på frivilligjob.dk. 
 

2) Møde med Bruno Rasmussen og Signe Kamstrup fra henholdsvis Nærum Gl. Holte Kirke. 
Her blev der aftalt et gensidigt samarbejde omkring den sorgramte målgruppe. 

 
Pt. planlægges 1-2 temaeftermiddage om sorg, som skal finde sted til foråret i Frivilligcentret. 
Temaeftermiddagene skal bane vejen for dialog og inddragelse af den sorgramte målgruppe i 
foreningslivet.  
 
Projekt Nye Sociale Netværk startes for alvor op efter at FrivilligBørsen har fundet sted 10.11. 
 
 

http://sn.dk/Furesoe/Ved-du-hvor-mange-frivillige-der-er-i-Danmark-og-er-du-en-af-dem/artikel/686900
http://sn.dk/Furesoe/Ved-du-hvor-mange-frivillige-der-er-i-Danmark-og-er-du-en-af-dem/artikel/686900


                                                                                                                                    

         

8. Frivilligcenterets åbningstider i 2018 
Pga. af en formodet lukning af Projekt Frivillig vil det tilbageværende personale 
fremover få svært ved at dække den nuværende åbningstid ind. Vi vil derfor, som et 
forsøg, lukke sekretariatet om fredagen. De frivillige og forenigslivet kan benytte 
mødelokaler og køkken som sædvanligt. 
Den nye åbningstid pr 1.1.2018 er: man-tor kl. 10-15. 
Forsøget løber til og med maj 2018. 
 

9. Kommende og afholdte møder, kurser o. lign. 
a. Fastsættelse af bestyrelsesmøder i 2018 – medbring gerne kalender for 

2018. 
Pga. fremskreden tid udskydes punktet til mødet i december. 

b. Fest for frivilligheden 26-10 kl. 17.45-21 

Lotte melder Søren og Vivi til. Annette og Lotte kommer også. 

c. Valg til Folkeoplysningsudvalget 5.12.  
Valget afholdes af Kultur. 
Frivilligcentret vil gerne have en repræsentation i Folkeoplysningsudvalget og 
Søren Grotum stiller op.  
 

10. Eventuelt  
 

 
Kommende bestyrelsesmøder: 

 
Ordinært møde kl. 10-12, lok 220 og julefrokost 8/12 kl. 12.30 i lokale 202. 

 

 


