
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdals lokale 202 

Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 
mandag den 8.05.2017 kl. 16.00 - 18.00. 

 
Til stede: Søren, Vivi, Kurt, Jørgen, Lise, Birthe og Annette 
Afbud: Tove 
Ordstyrer: Birthe 
Referent: Lotte 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer: Birthe 
 

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt  
 

3. Fra forretningsudvalget 
a. Regnskab for 1. kvartal (Lise) 

Regnskabet er taget til efterretning. Vi vil opfordre vores bidragsydere (stat og 
kommune) til at sende pengene mere rettidigt. 
 
PUF-ansøgning fremsendt. Titel: Nye sociale netværk. Forventer svar ultimo maj. 
 

b. Personalesituationen 
 

Mette Krogh Hansen begynder i virksomhedspraktik, eller løntilskudsordning snarest 
her i maj. Skal hjælpe med synlighedsarrangementer og kurser i Frivilligcentret i de 
kommende måneder. 
 

c. Evaluering af generalforsamling den 26. april 
 
Forslag om vedtægtsændring i forhold til budget § 5, stk. 3.  
Ændres fra ”5. Fremlæggelse og godkendelse af budget” til  
”5. Fremlæggelse til orientering af budget”.  
Begrundelse: Frivilligcentrets budget følger ikke længere kalenderåret, da bevillinger og 
puljeansøgninger søges og udbetales gennem hele året. Budgettet tilrettes således 
efter behov gennem hele året.  
Vi samler de forskellige forslag til vedtægtsændringer sammen og sender dem til 
generalforsamlingen i 2018 eller 2019. 
 
 

Frivilligcenter Rudersdal 
Mariehøj Centret 
Øverødvej 246B 

2840 Holte 
 

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

www.frivilligcentret.dk 



                                                                                                                                    

         

Fremlæggelse af regnskab fremover:  
Det undersøges om regnskabet fra revisor kan opstilles mere pædagogisk, evt. med 
projektregnskaberne som noter i det samlede regnskab, således vi ikke laver vores eget 
mere pædagogiske regnskab.  
Socialstyrelsen er adspurgt i forhold til et samlet regnskab for alle projekter med noter 
for alle delregnskaber. 
 
Referatet fra det konstituerende møde 26.4. underskrives. 
 

4. Udvalg 
a. Folkekøkken, status  

Udvalg: Annette, Birthe og Lise 
Udvalget arbejder videre 
 

b. Sommerfest 
i. Hvad skal vi i år 

Museumsbesøg Gl. Holtegaard og spisning i Spiseriet 
Budget: max 5.000 
Onsdag 14.6. kl. 16-20. omvisning og spisning.  
Lotte undersøger og vender tilbage. 

 
ii. Nedsættelse af udvalg 

Beslutningen er taget. 
 

5. Orientering fra centerleder og igangværende aktiviteter (Lotte) 
Frivilligcentret: 

16.3. Møde med Kulturbrasseriet: Ingen mulighed for foreningspriser. 

31.3. Brugerrådsmøde for Storm P området. Deltagere: Nada, Meiland og Inge Sørensen 
(afbud). Mange gode ideer til praktiske forbedringer. Fremsendes til servicepersonalet. 

21.5. Fredagsmatiné. 45 deltagere 

26.4. Generalforsamling. 27 deltagere, heraf 17 foreninger og 12 personlige medlemmer. 

Xx og xx april. Brugerrådsmøder for hele Kulturcenter Mariehøj. Mest praktisk orientering og 
lokalefordeling. Parkinsoncafeen rykker fra august ind i lokale 206 pga. pladsmangel i 202. 

Filmprojekt: Pt. filmes der til Frivilligcentrets nye rekrutteringsfilm. Det er optaget film ved 
fredagsmatiné 21.4. og der optages i den kommende uge i Kontaktgruppen i Nærum, 
Værktøjskassen og hos IT-besøgsvennerne. Forventes færdigklippet i juni. 

Nye medlemmer i 2017: 1) Birkerød Harmonikaklub, 2) Hjerteforeningen, 3) Kalorieklubben, 4) 
Rudersdal Billedskole, 5) Rudersdal Bevægelsesakademi og 6) Søllerødlund Ejerlaug 

Udmeldte: Gå med og Bisidderordning Rudersdal (Ældresagen). 



                                                                                                                                    

         

Projekt Frivillig: 

Skolebesøg:  
Pt. arbejder Projekt Frivillig med at få aftaler om skolebesøg i kalenderen til efteråret samt 
indholdet til skolebesøgene. Der er planer om besøg på følgende gymnasier: Espergærde, 
Gribskov, Marie Kruse, Gladsaxe og Lyngby og evt. også på SOPU i Hillerød.  

Projekt Frivillig er inviteret til at afholde et oplæg om unge og frivillighed for Frivilligcenter 
Helsingørs medlemsforeninger. Det sker den 15. maj.  

Integrationsnetværket – samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune  
Den 30. januar i år besluttede Integrationsnetværket at nedsætte en redaktionsgruppe, som 
skulle udarbejde et udkast til en samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune. Gruppen, som 
også Frivilligcentret er med i, har afholdt 5 arbejdsmøder og udkastet til en aftale er klar til at 
blive præsenteret og drøftet blandt de frivillige i Integrationsnetværket. Det sker på et 
ekstraordinært møde mandag den 8. maj.  
 
Den videre proces for samarbejdsaftalen afhænger af resultatet af det ekstraordinære 
integrationsnetværksmøde den 8. maj og om Rudersdal Kommune også godkender aftalen. Vi 
håber at kunne vedtage en endelig aftale den 29. maj, som derefter kan sættes i værk.  
 
Fælles om fritiden - SUMH: 
Vi afventer stadig materiale fra Karen/SUMH til et nyt informationsmøde samt andet 
rekrutteringsmateriale, og derfor har vi inviteret Karen til et slags status-møde om Fælles om 
Fritiden – den 10. maj. Midlerne til projektet fra Rudersdal Kommune til Frivilligcentret løber 
ud med udgangen af juni 2016. 
 
 

6. Iværksættelse af strategiproces 
a. Hvordan gør vi denne gang 

Seminar-dag.  
Oplæg om strategi og strategiforståelse. Inddragelse af overvejelser fra efterårets 
spørgerunde. Omverdenanalyser (medlemmer og kommune) og intern analyse af FC 
(hvad kan vi og hvad vil vi). Implementeringsplan, herunder kommunikantionsplan 
(hvordan). 
FU – snakker en tilrettelæggelse af dagen igennem. 
 

Emne til strategidagen: 
Nye medlemsskaber: 
Støttemedlemskab – erhvervsliv / privat / foreninger (justeres til størrelse) 
Kontingentforhøjelse? 

 
Møde med de øvrige kulturparaplyer – i løbet af efteråret – muligvis del af 
implementeringsplan 

 
b. Tidsplan 



                                                                                                                                    

         

Seminar i august. 
Dato: torsdag 24.8. eller fredag 25.8. 
Implementeringsplan i løbet af efteråret, samt vedtagelse af endelig strategi 2017-

2020. 
 
1) Søren kontakter kontakt i Comwell og ser om de kunne stille lokale og mad gratis til 

rådighed. 2) Ellers kontakter Lotte Hotel Vedbæk Marina.  
 

7. Kommende og afholdte møder, kurser o. lign. 
Demenskursus 22. og 29.5. kl. 15-17 
Nærum Kulturdag fredag 9.6. kl. 15-19. Gerne hjælp fra bestyrelsen på dagen: Vivi 
Foreningsmøde 14.9. kl. 17. Mere debat / gruppearbejde. Fx over ”Det bedste arrangement i 
år”, ”fastholdelse af nye frivillig” ell lign. 
 

8. Eventuelt  
 

Kommende bestyrelsesmøder 
a. Ordinært møde 24/8 
b. Ordinært møde 9/10 
c. Ordinært møde og julefrokost 8/12 

 
 
 


