
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal, 
den 19. maj kl. 15.30 – 17.00  
 
Mødet gennemføres via Zoom  
 
Deltagere: Søren Grotum, Erik Kristiansen, Lene Juhl Stener, , Anne Sofie Kvist, Per T Christensen, Kurt 
Nielsen, Lisbeth Eckhardt-Hansen 
Afbud: Annette Marschall Wedel-Heinen, Morten Gade, Jack Otto Kristensen 
Gæster: Gæster deltog i første halvdel af mødet, hvor vi gennemfører en kort version af ’’Corona Salon 
på skærmen’ som skal give indspil til Frivilligcentrets strategi. Gæsterne er de tre kommende 
bestyrelsesmedlemmer og Else-Marie Bierlich som var mødeleder.  
 

Dagsorden 
 

15.30 – 16.15  
Corona Salon på Skærmen for nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer  
Vi testede salonen af sammen inden konceptet rulles ud med i alt 8 samtalesaloner, som skal give 

brugere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer mulighed for at støtte og inspirere hinanden og give os 
viden om hvordan vores tilbud virker under coronaen og om der er nye behov.  
 
 

16.15 – 17.30 Ordinært bestyrelsesmøde 
 

1. Velkommen og valg af Lisbeth som ordstyrer 
2. Dagsodenen blev godkendt 
3. Fra forretningsudvalget 

a. Handicappolitik i høring. Bestyrelsen var enige om at det var et godt udspil til 
handicappolitik. Frivilligcentret vil afstemmme høringssvar med DH. Kurt og Søren sender 
DHs høringssvar til Lisbeth, som på den baggrund udarbejder svar fra Frivilligcentret. Det 
sendes til bestyrelsen, inden det sendes til kommunen. 

b. Frivilligpris – Anne Sofie repræsenterer Frivilligcentret i juryen? Frivilligcentret indstiller 
Broen til årets Frivilligpris.  

c. Ungdomslederpris – Anne Sofie repræsenterer Frivilligcentret i juryen? Vi undersøger om 
der er en ung spejderleder, som vi kan indstille i fællesskab med 1. Holte Spejdergruppe. 
Lisbeth har opgaven. 

d. FriSe stopper med bogholder 1. juli. Det blev besluttet at vi tager opgaven hjem.  
e. Kommunen har inviteret til møde om fremtiden for Loppemarked i Holte. Søren og Lisbeth 

deltager i mødet. Bestyrelsen er positivt indstillet overfor at indgå i arbejdet med at sikre 
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fortsat drift af Loppemarkedet gerne med øvrige Paraplyer og ved at invitere flere 
foreninger med fx Birkerød Torvedag, eventfrivillige, Dansk Syrisk mfl. 

f. Ønsker til gratis kurser i kommunen . Vi ønsker Første Hjælp og måske en gentagelse af film 
med mobilen. 
 

4. Generalforsamling  
Det blev besluttet af udskyde GF til torsdag den 27. august fra 19-21. Vi undersøger om vi kan 
booke større lokale og evt live-streame på facebook, så flere kan følge med og kommenterer.  
 
Køreplan for GF justeres. 
Årsberetning udsendt https://frivilligcentret.dk/nyheder/588-arsberetning-2019 

 
5. Nedtælling til genåbning  

Frivilligcentret følger myndighederne og kommunen og lukker centret foreløbig frem til 8. juni. 
Forsigtig genåbning af udendørs aktiviteter fra 18. maj 
Vi har udarbejdet Corona-guide og gennemført rundspørge blandt medlemmer 
Vi er næsten klar med Corona Saloner på skærmen og ’Havekaffe’ for seniorer gennemføres 
henover sommeren. 

 
6. Siden sidst – fra centerleder 

a. FRIG – Vi har sendt diverse papirer for at at dokumentere at vi er værdige til at modtage 
grundfinansiering: Bestyrelsesgodkendt budget, overordnet strategi for 2020, 
dokumentation for kommunal medfinansiering. Udbetalingsblanket. Første rate på 
kontoen.  

b. Ansøgning til Østifterne sammen med Else-Marie Bierlich om workshop for foreninger for 
unge med formål at finde deres engagement i verdensmålene. Vi har desværre fået afslag. 

c. Samarbejde med Ung i Rudersdal og Biblioteket om at engere unge i verdensmålene på 
plads. Kultur undersøger om de kan finde penge til projektet.  

d. Anette er i gang med at udarbejde katalog til seniorer som del af Naboskab, Følgeskab, 
Fællesskab. Udkast vedlagt mhp at bestyrelsen kommenterer. 

 
7. Næste skridt  

Mødeplan: 19. juni sommerfrokost fastholdes sammen med frivillige og medarbejdere i 
centret. 13.00 – 1600. Sekretariatet inviterer.  27. august kort konstituerende møde efter GF, 
28. oktober. Alle møder holdes 15.30 – 17.30.  
Julemøde 11.december 10 – 12 med efterfølgende julefrokost 12 – 16  

https://frivilligcentret.dk/nyheder/588-arsberetning-2019

