
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal, 
den 16. september 15.00 – 17.00  
 
Inviterede: Preben Etwil, Erik Kristiansen, Lene Juhl Stener, Anne Sofie Kvist, Per T Christensen, Anette 

Rosholm, Nada Naanaah, Morten Gade, Jack Otto Kristensen, Lisbeth Eckhardt-Hansen 
 

 
Dagsorden 
 
 

1. Velkommen og valg af ordstyrer 
Lene Stener blev valgt som ordstyrer. 
 

2. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt  
 

3. Fra forretningsudvalget 
a. Handicappolitik – høringssvar fra Frivilligcentret blev fremlagt til orientering  
b. Ansøgning til Rudersdal Kommune om merbevilling til Selvhjælp Rudersdal er fremsendt til 

orientering 
c. Brev til Kultur- og Fritidsudvalget om behovet for større lokaler til orientering 
d. Personalesituationen – Der er to frivillige kontorpassere, der holder pause grundet Corona. 

Ny kontorpasser og ny virksomhedspraktikant.  
e. Hilsen fra Morten Gade vedlagt til orientering 
f. Forslag fra Kræftens Bekæmpelse om Røgfrit Partnerskab – Bestyrelsen besluttede at indgå 

aftale om røgfrit partnerskab  
g. Halvårs-regnskab kommer på næste bestyrelsesmøde  – Bestyrelsen besluttede at 

fortsætte med Mobile Pay trods nye gebyrer.  
 

4. Evaluering af møde med Kultur og Fritidsudvalget  
Kultur- og Fritidsudvalget aflyste besøget grundet Corona. Bestyrelsen besluttede at invitere 
Kristine Thrane til møde med formand og leder. Bestyrelsen besluttede at fortsætte 
drøftelserne om politisk interessevaretagelse på et enkelt møde. Fra bestyrelsen deltager 
Preben, Lene og Anette. Desuden inviteres Søren Grotum, Maria Steno og Henrik Hjortdal til 
mødet. Målet er at blive skarpere på hvordan vi får et bedre samspil om frivilligheden med 
politikerne. 
 

5. Handlingsplan for 2020  
Midtvejsstatus for Handlingsplan 2020. Vi er i god gænge. De fleste mål bliver opfyldt. Dog er 
der nogle projekter, som forudsætter ekstern finansiering, der ikke kan gennemføres, da vi ikke 
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har fået de midler vi har søgt. Frivilligcentret skal arbejde for at lave en strategi for Selvhjælp. 
Vi invitere ledere af Selvhjælpsgrupper til møde sammen med interesserede 
bestyrelsesmedlemmer. Anne Sofie deltager for bestyrelsen.  

 
6. Ny strategi for Frivilligcenter Rudersdal 

Bestyrelsen vurderer den nuværende strategi og kommer med indspil til ny strategi. Det sker 
med udgangspunkt i seneste ’selvevaluering’, indspil fra Generalforsamlingen, indspil fra 
Coronasaloner. Medarbejderindspil. 
 
Dokumenter:  
Strategi: https://frivilligcentret.dk/strategi-2018-2020 
Afrapportering af Corona-saloner med medlemmernes ønsker til fremtiden 
https://frivilligcentret.dk/nyheder/615-corona-krisen-forstaerker-bade-ensomhed-og-
samfundssind 
 
Bestyrelsen kom med en række supplerende ideer til strategiske fokusområder og konkrete 
handlinger til handlingsplan 2020:  
- Vi skal sætte fokus på værdien af frivillighed 
- Vi kan samarbejde med kommunen om at komme med i brevet til nye borgre 
- Senior-Kataloget er god inspiration til et katalog over frivillige foreninger 
- Strategisk fokus på verdensmål 
- Fokus på personlige medlemmer af frivilligcentret og enkelt-frivillige 
- Styrke indsatsen for de mest sårbare og de ensomme 
- Mere fokus på unge, grønne og kultur  
 

7. Loppemarked i Holte 
Frivilligcentret har deltaget i møder om muligheden for at indgå i samarbejde om at drive og 
udvikle loppemarked i Holte og været positivt intereesserede. Men vi har i mail til kommunen 
skrevet at vi gerne vil drøfte om der er tid og kræfter til at indgå i samarbejdet på 
bestyrelsesmøde.  
 
Bestyrelsen besluttede at Frivilligcentret ikke vil indgå som økonomisk ansvarlig forpligtende 
partner, men at Frivilligcentret gerne samarbejder om at invitere foreningerne til at bidrage til 
underholdning eller debatter, som stadeholdere eller eventfrivillige.  
 
 

8. Siden sidst – fra centerleder 
a. Frivilligfest – Aflyst 
b. Afslag på ansøgning til Østifterne  
c. Tilsagn til projekt Unges Verdensmål, hvor vi engagerer unge i verdensmål via samtalesalon 

og weekend-workshop og rådslagning. Tilsagn fra Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal 
Kommune og finansieringen fra Partnerskabspuljen. Ansøgning og tilsagn vedlagt. Projektet 
gennemføres i samarbejde med Ung i Rudersdal og Rudersdal Biblioteker og Verdensmål i 
Hverdagsliv. 1. Holte Spejdergruppe springer fra projektet.  

d. Vi har gennemført to projekter, som er støttet af Velliv ’Havekaffe for seniorer’ og 
samtalesaloner på skærmen 

https://frivilligcentret.dk/strategi-2018-2020
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https://frivilligcentret.dk/nyheder/615-corona-krisen-forstaerker-bade-ensomhed-og-samfundssind


                                                                                                                                    

         

e. Tilsagn om tilskud på 80.000 fra Slots- og Kulturstyrelsen til projekt ’Ind i kulturlivet – ud i 
foreningslivet’. Projektbeskrivelse vedlagt. 

f. Afslag på fælles ansøgning med DGI til Slots- og Kulturstyrelsen. 
g. Tilsagn til fælles ansøgning om PUF med Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk. Vi har søgt 

410.000 og fået 250.000. Ansøgning og bevilling er vedlagt.  
h. Vi er partnere  på Rudersdal Kommunes ansøgning om aflastning til pårørende til demente 

(vedlagt) 
i. Vi søger et lokalt kursus hos CFSA www.frivillighed.dk i samarbejde med Hørsholm og 

Lyngby 
 

9. Kalender til orientering (kalender er vedlagt) 
a. 7. sept SeniorSamarbejde 
b. 9. sept IntegrationsNetværk 
c. 13. sept Foreningsbazar, https://frivilligcentret.dk/nyheder/623-foreningsbazar-vis-

foreningen-frem  
d. Sept Frivilliguge, https://frivilligcentret.dk/nyheder/622-frivilliguge-for-baeredygtige-

faellesskaber 
e. Frivilligfest, https://frivilligcentret.dk/nyheder/621-frivilligfesten-2020  
f. 28. sept DH Netværksmøde https://frivilligcentret.dk/nyheder/626-danske-

handicaporganisationer-inviterer-til-netvaerksmode 
g. 30. sept Foreningsmøde – om § 18 og måske SoMe eller ledelse af frivillighed. Bestyrelsen 

foreslår at vi udskyder forneningsmødet til oktober og at vi prøver at få tema om sociale 
medier. 

h. 5. oktober Kursus ’Fundraising – Vejen til guldet’ 
 

10. Corona 
Bestyrelsen drøftede Corona. Enighed om at vi holder Frivilligcentret åbent, så der stadig er 
mulighed for at deltage i sociale fællesskaber. Vi følger kommunens anbefalinger og overholder 
alle anbefalinger for afstand, hygiejne og mundbind.  
 

11. Næste skridt  
Mødeplan: 28. oktober 15.30 – 17.30.  
Julemøde 11.december 10 – 12 med efterfølgende julefrokost 12 – 16  
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