
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal, 
den 11. november 15.30 – 17.30  
 
Deltagere: Preben Etwil, Lene Juhl Stener, Anne Sofie Kvist, Anette Rosholm, Jack Otto Kristensen, Lisbeth 

Eckhardt-Hansen 
Afbud: Erik Kristiansen, Per T Christensen, Nada Naanaah, Morten Gade 
 

 
Dagsorden 
 
 

1. Velkommen og valg af ordstyrer 
Anette Rosholm valgt som ordstyrer. 
 

2. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt  
 

3. Orientering fra forretningsudvalget 
a. Frivilligcentret har fået forhøjet grundfinansiering med 150.000  
b. Folkeoplysningsudvalgets behandling af samarbejdet om Friviligjob.dk resulterer i at aftalen 

om portalen ikke fornys fra årsskiftet, men at kommunen fortsat samarbejder med 
frivilligcentret om at mobilisere flere frivillige via frivilligjob.dk  

c. Rudersdal Kommune beder om flere oplysninger til brug for behandling af ansøgningen om 
merbevilling til Selvhjælp Rudersdal. Der udarbejdes en ny ansøgning med afsnit om 
organisation, samspil med kommunen, projektlederens opgaver og der skal vedlægges 
oplysninger om Frivilligcentrets økonomi 

d. Frivilligcentret har sammen med Det Rullende Korps søgt socialstyrelsen om 3 års støtte til 
’Vores SeniorFællesskaber’  

e. Der har været afholdt dialogmøde med Kultur  
f. Der har været holdt godt møde med Kristine Thrane, Preben og Lisbeth.  
g. Det årlige møde med fagområderne i Rudersdal Kommune afholdt. Der arbejdes på at lave 

ny samarbejdsaftale for 2021 om fælles indsatsområder.  
h. §18 ansøgning til kommunen ’Ud af mistrivsel – ind i fællesskabet’  
i. Personalesituationen. Frivilligcentret har nu fire gode frivillige kontorpassere og en 

praktikant, som hjælper med foreningsservice sammen med medarbejderne. 
j. Fremskrevet budget for 2020 viser, at vi er i god gænge. 

 
4. Ny strategi for Frivilligcenter Rudersdal, handlingsplan for 2021 og ide-katalog 

Strategi og handlingsplan til socialstyrelsen: Bestyrelsen drøftede og vedtog Strategi for 2021-
2023 og Handlingsplan for 2021.  

Frivilligcenter Rudersdal 
Mariehøj Centret 
Øverødvej 246B 

2840 Holte 
 

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

www.frivilligcentret.dk 



                                                                                                                                    

         

Det samlede dokument blev underskrevet og sendes herefter til socialministeriet senest 15. 
november som dokumentation for grundfinansiering. 
Centerleder indarbejder de få kommentarer om at erstatte foreningsservice med 
foreningsrådgivning i strategien, som lægges på hjemmesiden sammen med handlingsplanen. 
Preben laver artikel om strategien med de 6 indsatsområder til nyhedsbrevet.  
 
Handlingsplanen blev vedtaget og bliver lagt på hjemmesiden. 
 
Ide-katalog suppleres med afsnit om personlige medlemmer. Kataloget samler ideer til 
projekter, som kan indarbejdes, når der er overskud eller finansiering fra fonde til det. Det er et 
dynamisk dokument, der hele tiden udvikler sig, og det kommer ikke på hjemmesiden.  
 

5. Frivilligcentrets økonomi  
Bestyrelsen drøftede frivilligcentrets økonomi, herunder negative renter, gebyrer m.v. 
Lene har undersøgt vilkårene i Arbejdernes Landsbank, Danske Bank og Nordea. Der er ikke 
store penge at spare ved at skifte bank, så det er vurderingen, at det ikke kan betale sig. 
Lene har også undersøgt vilkårene for investering mhp at undgå negativ rente. Det er 
bestyrelsens vurdering at vi følger forsigtigtheds-princippet og fastholder kontanter og ikke 
’gambler’ med foreningens reserver, som er sparsomme. Centerleder undersøger, om vi kan få 
månedlig udbetaling af midlerne fra kommunen.  
 
Bestyrelsen vedtog budget for 2021  
 

6. Jul i Frivilligcentret 
Bestyrelsen besluttede at vi holder julefrokost for bestyrelsen den 11. december. Personale og 
kontorpassere holder julefrokost sammen. Vi inviterer selvhjælpere til julefrokost.  
Frivilligcentret holder juleklippe-dag med live-streaming på facebook og undersøger om der er 
opbakning. Hvis corona-situationen tillader det, vil vi holde nytårs-reception.  
 

7. Siden sidst – fra centerleder 
a. Vi har gennemført projekt Unges Verdensmål og udarbejder nu rapport 
b. FRISE København Nord har holdt netværksmøde med lederne og socialstyrelsen. Vi har 

bedt om at formand fremadrettet bliver inviteret med. 
c. Bevilling til Rudersdal Kommunes ansøgning om aflastning til pårørende til demente med 

frivilligcentret som partner 
 

8. Kalender til orientering (kalender er vedlagt) 
a. 20. november Kursus: hvorfor være inde når alt håb er ude  
b. 19. november IntegrationsNetværk 
c. 30 november – temamøde lad os knække koden sammen  

 
 

9. Næste skridt og evt 
Lokale Frivilligråd. Bestyrelsen mener at vi på en række punkter er fortalere for frivillighed fx i 
forbindelse med flere ressourcer, lokaleforhold men også bidrager med høringssvar om fx 
handicappolitik og med debatmøder på Folkemødedag, temamøder m.v – og at vi som paraply 



                                                                                                                                    

         

for mere end 80 foreninger kan samle og involvere relevante foreninger. Bestyrelsen er 
bekymret over udsigten bureaukratisering og dobbeltarbejde med nye råd. Frivilligcentret vil 
gå i dialog med kommunen om deres vurdering af lokale frivilligråd.  
 
Mødeplan:  
Julemøde 11.december 10 – 12 med efterfølgende julefrokost 12 – 14 


