
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 

 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal 
mødelokale 220 i Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 

fredag den 8.12.2017 kl. 10.00 - 12.00. 
 
Til stede: Søren, Lise, Vivi, Birthe, Anne, Tove, Kurt, Annette og Lotte 
Afbud: Jørgen, Annette og Birthe 
Ordstyrer: Søren 
Referent: Lotte 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Tilføjelse af punkt 3d. 

 
3. Fra forretningsudvalget 

 
a. Budgetudkast. 1. udkast fra sidste møde er stadig gældende 

Vi håber på det bedste. 
 

b. Samarbejdsaftale med kommunen. (Bilag) 
Gennemlæses inden underskrift og fremsendes til formand og kasserer. (Lotte) 

 
c. Annoncering af ny åbningstid 

Mandag til torsdag 10-15. Lukket fredag pr. 1.1.2018. Er annonceret via 
Facebook og nyhedsbrev i uge 49. Dette er en forsøgsordning fra januar til og 
med maj. 

 
d. Valg til folkeoplysningsudvalget 

Søren stillede op som kandidat til pladsen fra de sociale foreninger og blev valgt 
ind for de næste 4 år. I alt bakkede 9 personer op om Søren. Nada blev valgt 
som suppleant for Søren.  
  

4. Status på strategiarbejdet 
Udkast 3 blev gennemdiskuteret og justeres yderligere til og vedtages endeligt på 
næste møde i januar. 
 

5. Handlingsplan for 2018 (Bilag) 
 
Fokus på bedre økonomi i 2018. Afsnittet rykkes frem under indsatsområder.  

Frivilligcenter Rudersdal 
Mariehøj Centret 
Øverødvej 246B 

2840 Holte 
 

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

www.frivilligcentret.dk 



                                                                                                                                    

         

Med denne tilrettelse godkendes handlingsplanen. 
 
Der laves efterfølgende en plan for hvordan vi kan samarbejde med de forskellige 
forvaltninger – 5 i alt. 
Der nedsættes et udvalg:  
Anna, Søren og Lotte 
 

6. Generalforsamling 2018 den 12. april, kl. 19 
a. Hvem er på valg? 

Søren, Lise, Annette, Anne og suppleanterne Kurt og Tove 
Lise - Vi kan overveje en politisk kasserer, men bliver gerne siddende 
Annette? 
Vivi trækker sig til generalforsamlingen pga. engagement i Seniorrådet.  
Tove – genopstiller, men viger også gerne pladsen for yngre 
Kurt – genopstiller 
 
 

b. Skal vi justere på kontingent 
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at det personlige medlemskab øges til   
75 kr. og foreningsmedlemskabet til 150 kr. fra 2019. 
Der skrives en indstilling til GF. 

 
c. Andet, der kræver opmærksomhed inden generalforsamling 

Dirigent: Vi spørger sidste års dirigent. 
 
 

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

8. Kommende og afholdte møder, kurser o. lign. 
a. Frivilligbørsen den 10/11 Bilag: børsaftaler og evalueringer 

143 aftaler. For og imod pladsen. Brugerbetaling for maden. 
Tidsforbrug 30 timer om ugen i 4 måneder. 
 

b. Fest for frivilligheden den 26/10  
Forældreforeningen fik frivilligprisen. 
 
Nye priser i 2018: 
Ny fælles lederpris 
Ungdomstalentprisen fortsætter 
Kulturprisen fortsætter  
 

c. Brugerråd på Mariehøj den 30/11 
Anne deltog. 
Ny vej kommer i foråret. 
Næstet møde 4.4. – flyttet 
Oplevrudersdal.dk – automatisk deling med Mariehøjs hjemmeside og 
facebookside 
Vejviserskilte kan lånes ved større arrangementer. 



                                                                                                                                    

         

 
d. Decemberkonference den 5. december 

Afholdes af Center for frivillig, socialt arbejde i Odense. Tema: Professionalisering 
og frivillighed. Søren og Lotte deltog. 

 
e. FriSe årsmøde og generalforsamling den 9.-10. marts 

Hvem deltager: Søren og Lotte, flere? 
 

f. Fastsættelse af bestyrelsesmøder i 2018 
Onsdag d. 31.1 kl. 16-18 
Tirsdag d. 13/3 kl. 16 – 18 
Torsdag d. 12/4 efter generalforsamlingen 
Onsdag 30.5. kl. 16-18 
 
Udsendes via outlook 

 
9. Eventuelt  

Frise har fået plads i det nye statslige frivilligråd og har udpeget formand John Hebo fra FC 
Gentofte. 
 
 


