
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal, 

mandag den 18. marts kl. 15.30 – 17.30. 
 

Til stede: Søren Grotum. Kurt Nielsen. Lene Juhl Stener, Annette Marschall Wedel-Heinen, Erik Kristiansen, 
Lisbeth Eckhardt-Hansen 
Afbud: Jørgen Rassing 
Ordstyrer: Annette  
Referent: Lisbeth 

Gæst:  
 
Dagsorden: 

1. Annette blev valgt som ordstyrer 
2. Dagsordenen blev godkendt  
3. Fra forretningsudvalget 

a. Regnskab for 2018 viser overskud på ca 80.000 kroner. 
b. Budget 2019 giver underskud på ca 80.000 kroner.  
c. Personalesituationen: Marina Winkel er blevet forlænget til 6. juni. Herefter kan 

hun ikke forlænges mere i praktikordningen. Frivilligcentret vil arbejde på at finde 
finansiering til at ansætte Marina i et flexjob. Traudi er stoppet som 
kontorpasser, men fortsætter som frivillig gruppeleder i Seniormad. Ny 
kontorpasser er Helle Damgaard, der har mange års erfaring som 
direktionssekretær.   

 
4. Status for ansøgninger om støtte 

a. PUF ansøgning den 15. marts. Vi søger om støtte til at etablere tre netværk for 
flexjobbere, som starthjælp til selvhjælpsgrupper. Ansøgning er blevet til i 
samarbejde med DH Rudersdal og Peers Rudersdal. Kommunen er orienteret 
og er meget positive overfor projektet. De vil gerne samarbejde – og foreslår at 
vi søger finansiering til en mindre ambitiøs version af projektet i kommunen, hvis 
det ikke lykkes med PUF. 

b. FRIG ansøgningsfrist den 4. april. Vi skal dokumentere bestyrelsens 
kompetencer. I den forbindelse bedes alle sende et par linjer om uddannelse, 
erhvervserfaring, frivilligerfaring. Bestyrelsen skal skrive under på diverse bilag i 
forbindelse med FRIG. ALLE bestyrelsesmedlemmer bedes komme forbi og 
skrive under den 1. eller 2. april. 

c. § 18 ansøgning – Kursus for gruppeleder til Kom Videre Mand annonceret. 
Opslag på frivilligjob.dk. Gratis foredrag om sorg via Frivilligcenter Hørsholm. 
Her annoncerer vi, at vi har brug for gruppeleder til at hjælpe selvhjælpsgruppe i 
gang. 

d. Lær at Tackle livet som pårørende i samspil med Komiteen for 
Sundhedsoplysning, Kommunen og Frivilligcentret. Jobopslag på frivilligjob.dk. 
Kursus i maj. 2 af 3 instruktører er rekrutteret. 
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e. Frivilligjob.dk. Kursus den 3. april, som er markedsført i kommunen, 
nyhedsbrevet og på socialoe medier + med omtale i Frederiksborg Amtsavis. 
Der er nu 2 tilmeldt. Kurset markedsføres igen i samarbejde med kommunen. 

f. Integrationsnetværk – sidste penge på 11.000 kr brugt til Den Store Spilledag 
den 30. marts, som Dansk-Syrisk Kulturforening og Nærum Kultur-cafe har 
været tovholder for arrangementet. Frivilighedscentret hjælper med 
markedsføring. På mødet den 28. februar blev det besluttet at bevare 
Integrationsnetværket og sætte Integrations-Forum og Koordinationsgruppen i 
bero. Frivilligcentret indkalder næste møde den 9. maj.  

 
5. Opfølgning fra foreningsmøde 

a. Enighed om at det var et godt møde, og at bestyrelsen skal arbejde videre med 
indspil fra foreningsmødet, når det er tid til at justere strategien. Det gælder bl.a. 
anbefalinger om at fastholde det frivillige frirum, synliggøre frivilligheden og 
skabe rum for aktiviteter på tværs af foreninger og fælles kompetenceudvikling fx 
om fundraising. Godt med involvering. Godt med omtale i Frederiksborg 
Amtsavis. Godt at arbejde sammen om at sætte retning for frivillighedens 
udvikling. Indspil fra foreningsmødet skal også bruges i samspil med kommunen 
og deres nye indsats ’Sammen med borgerne’.  

 
6. Kommende generalforsamling 10. april kl 19.00 

a. Generalforsamlingen indkaldt den 11. marts med mail og annoncers i Rudersdal 
Avis i uge 11.  

b. Forslag til vedtægtsændringer sendes ud senest 1 uge før GF  
c. Valg til bestyrelsen. 

På valg er Annette genopstiller; Jørgen genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller 
en kandidat fra Ældresagen.  
1 ledig plads. Bestyrelsen indstiller Morten Gade, stifter af Børn i Birkerød 
2 suppleanter. Bestyrelsen søger to kandidater, der er med til at sikre en bred 
repræsentation af det frivillige miljø. Helst fra kultur, integration eller idræt.   
Ikke på valg: Søren, Erik, Kurt og Lene.  
Søren koordinerer.  

d. Dagsorden er udsendt. Der stilles forslag om at punkt 4 om fremtidige mål flyttes 
til efter valg af revisor. Dette mhp at involvere deltagerne i dialog om fremtidige 
mål – hvor vi særligt vil involvere dem i at udvikle ideer til synliggørelse og 
frivilligcentrets deltagelse på sensommerens større arrangementer Nærum 
Kulturdag, Folkemøde, Vedbæk Havnedag m.v.. 

 
7. Samarbejdsaftale med kommunen og ansøgning om merbevilling  

a. Kommunens udkast til samarbejdsaftale vedlagt. I sagsfremstillingen forslår 
Kultur, at Frivilligcenter Rudersdal en gang årligt inviterer Kultur- og 
Fritidsudvalget til et dialogmøde, hvor de kan møde frivilligcentret og 
foreningerne til en drøftelse af udviklingen af det frivillige miljø samt at mødet 
planlægges i samarbejde med Kulturområdet. Når udvalget har godkendt 
forslaget, indarbejder vi det i aftalen. Bestyrelsen godkender samarbejdsaftalen. 

b. Kultur- og Fritidsudvalget kommer på besøg i Frivilligcentret i forbindelse med 
mødet den 3. april fra 13.15 – 13.45. Lisbeth og Søren deltager i mødet. Alle 



                                                                                                                                    

         

øvrige bestyrelsesmedlemmer er mere end velkomne til at deltage. Giv gerne 
besked. Lisbeth laver slides til mødet i samarbejde med Søren. 

c. Bestyrelsen ønsker at søge om en flerårig merbevilling fra kommunen til 
Frivilligcentret i håb om at stabilisere centrets indsats, så der bliver mulighed for 
at have to faste medarbejdere og en flexjobber og løfte lidt flere frivillige opgaver 
særligt i forhold til selvhjælpsgrupper. Lisbeth laver udkast til ansøgning. 
 

8. Igangværende aktiviteter  
a. Statusmøde med alle fagsektioner i Rudersdal Kommune 7. marts med mange 

forslag til samspil om bl.a. indsats for ensomme ældre, indsats for udsatte 
børnefamilier, økonomi- og gældsrådgivning, lektiehjælp til voksne, diabetes, 
demens og mental sundhed for unge.Fin opbakning til FVC igangværende 
aktiviteter  

b. FriSe årsmøde og generalforsamling 8. – 9. marts 
c. FriSe og Socialstyrelsen inviterer til gratis møde om frivilligcentrenes 

kvalitetsmodel 31. januar i Odense. Kvalitetsmodellen kommer med på næste 
bestyrelsesmøde, hvor vi skal drøfte strategi.  

d. Frivillighedens mange ansigter er i gang med de første historier. 
e. Opgradering af hjemmeside med kalender, tema-moduler og frivillighedens 

mange ansigter 
 

9. Kommende aktiviteter (Årsplan vedlagt) 
a. Frivilligrådet inviterer til høring på Christiansborg den 20. marts 
b. Den Store Spilledag den 30. marts 
c. Workshop om frivilligjob.dk den 3. april  
d. Åben Frivilligscene den 16. juni 
e. Eventfrivillige. Opslag på frivilligjob.dk  

 
10. Eventuelt  

 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Grotum 
Formand 


