
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal, 
16. marts 15.30 – 17.00 lokale 202 /på Zoom 
 
Til stede: Preben Etwil, Lene Juhl Stener, Anne Sofie Kvist, Anette Rosholm, Lisbeth Eckhardt-Hansen 

Ikke til stede: Erik Kristiansen, Per T Christensen, Nada Naanaah, Morten Gade, Jack Otto Kristensen 
 

 
Dagsorden 
 
 

1. Velkommen og Lisbeth blev valgt som ordstyrer 
2. Dagsordenen blev godkendt  
3. Orientering fra forretningsudvalget 

a. Tilsagn om 160.000 til Selvhjælp Rudersdal fra Rudersdal Kommune. 
Folkeoplysningsudvalget tiltræder indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget og imødekommer 
ansøgningen om merbevilling til selvhjælp i 2020 med 160.000 kr, hvoraf de 60.000 tages 
fra Folkeoplysningsudvalget § 18 bevilling af Frivilligcentrets ansøgning om unges trivsel og 
https://dagsordener.rudersdal.dk/vis?id=cf51e528-b9ce-4370-a894-4ac6a52476a2 – se 
vedlagt 

b. Tilsagn om at være en af 22 frivilligcentre, der er partner på FriSe projekt om at oprette 
sorggrupper i samarbejde med Det Nationale center for Sorg. Der er afsat 100.000 til hvert 
frivilligcenter til at oprette sorggrupper i de næste 3 år. Se vedlagte projektbeskrivelse. 

c. Personalesituationen – Rune starter i praktik, når vi må møde igen mhp afprøvning til 
flexjob, MUS gennemført.   Dorthe og Christina er nye frivillige kontorpassere. Britt og Jette 
har fået job og stopper.   
 

4. Økonomi 
a. Revideret Årsregnskab for 2020 godkendt og sendes nu til underskrift og lægges på 

hjemmesiden 
b. Fremskrevet budget for 2021  
 

5. Selvevaluering 2020  
Bestyrelsens kommentarer til selvevaluering blev taget ombord. Selvevaluering sendes nu til 
FriSe 
 

6. Bestyrelsens kompetencer  
Bestyrelsen drøftede kompetencer med udgangspunkt i skema. Enighed om at bestyrelsen er 
godt dækket ind i forhold til nødvendige kompetencer. Det vil være godt at supplere med 
kompetencer i politisk interesssevaretagelse og kompetencer i forhold til selvhjælp og 
ungemiljøet.  

Frivilligcenter Rudersdal 
Mariehøj Centret 
Øverødvej 246B 

2840 Holte 
 

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

www.frivilligcentret.dk 

https://dagsordener.rudersdal.dk/vis?id=cf51e528-b9ce-4370-a894-4ac6a52476a2


                                                                                                                                    

         

 
7. Generalforsamling den 10 juni  

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at at holde Generalforsamling digitalt. Det blev besluttet 
at vi går efter at holde generalforsamlingen i Frivilligcentret inden sommerferien. 
Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Preben Etwil , Per T. Christensen, Anne Sofie Kvist, som alle 
genopstiller 
Ikke på valg er: Erik Kristiansen, Lene Juhl Stener, Anette Rosholm, Nada Naanaah Massoud.  
Erik Kristiansen ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
Suppleanter: Jack Otto Kristensen, genopstiller. Morten Gade ønsker ikke genvalg. 
 
Bestyrelsen har givet Preben mandat til at indstille et bestyrelsesmedlem og en suppleant med 
kompetencer, som der er behov for at tilføre i bestyrelsen. 

 
8. God ledelse i frivillige foreninger 

Frivilligrådet har netop vedtaget retningslinjer for god ledelse af frivillige foreninger. 
https://frivilligraadet.dk/good-governance-
projektet/anbefalinger?fbclid=IwAR3CT3floR5ooU0b3l0B05nX3ZJ2BwrJmlFmVLEicvsF5tfXZHM-jrFudLA 
Bestyrelsen tager anbefalingerne til efterretning og finder dem inspirerende for ledelsen og i god tråd 
med ledelsesprincipper vi følger i centret.  

 
9. Siden sidst – fra centerleder 

a. Søren Grotum træder ud af Folkeoplysningsudvalget og Nada Naanaah træder ind som 
suppleant 

b. Samarbejde med kræftens Bekæmpelse om sorggrupper for unge. Der er 7 unge frivillige, 
kursus fra FriSe i Selvhjælp, kursus fra Kræftens Bekæmpelse i Unge og Sorg og mentor fra 
sorggruppeleder i Rudersdal 

c. Vi er godt fra start med ny job-mentorordning i samarbejde med Rudersdal 
Erhvervsforening og Rotary Holte. Der er på første uge kommet 2 nye mentorer og 7 
arbejdssøgende og der er fin omtale i lokalavisen og Frederiksborg Amtsavis. Alternativet 
har inviteret Preben / Frivilligcentret til at deltage i ’laboratorium’ og bidrage med 
erfaringer. Bestyrelsen ønsker ikke at bidrage til mødet. https://sn.dk/Rudersdal/Frivillige-
job-mentorer-tilbyder-hjaelp-til-
ledige/artikel/1416484?fbclid=IwAR2RsYPnWPUTnL0YEZDJcuExWwIoBIsu6rauPOI5zLR50gE
6PiK3zxPYYzo  

d. Ledergruppen for Frivilligcentre i Nordsjælland ønsker at samarbejde om at udbyde kurser, 
så vi kan få bredde i tilbuddet og samle tilstrækkeligt mange deltagere. Bestyrelsen 
tilslutter sig samarbejdet men opfordrer til at kurserne bliver afviklet uden deltagerbetaling 
og med sparsommelig tilgang til fælles omkostninger. 

e. Seniorfællesskaber. Der er sendt ansøgning til Velux, Spar Nord og Tryg. Rudersdal 
Kommune, Social og Sundhed ønsker at samarbejde om seniorfællesskaber. Der er 
udarbejdet et kommissorium, som dog er sat i bero, mens vi afventer om fondsansøgninger 
til Velux bliver imødekommet. 

f. Frivilligcentret inviteret med til præsentation af PwC rapport om udviklingen i psykiatriske 
diagnoser fra 2014-2018 og betydningen for Rudersdal Kommune. Mødedeltagere består 
af ledere på tværs af sektorer. Skræmmende data om vækst i diagnoser, viser at samfundet 
står overfor en meget stor udfordring.  

https://frivilligraadet.dk/good-governance-projektet/anbefalinger?fbclid=IwAR3CT3floR5ooU0b3l0B05nX3ZJ2BwrJmlFmVLEicvsF5tfXZHM-jrFudLA
https://frivilligraadet.dk/good-governance-projektet/anbefalinger?fbclid=IwAR3CT3floR5ooU0b3l0B05nX3ZJ2BwrJmlFmVLEicvsF5tfXZHM-jrFudLA
https://sn.dk/Rudersdal/Frivillige-job-mentorer-tilbyder-hjaelp-til-ledige/artikel/1416484?fbclid=IwAR2RsYPnWPUTnL0YEZDJcuExWwIoBIsu6rauPOI5zLR50gE6PiK3zxPYYzo
https://sn.dk/Rudersdal/Frivillige-job-mentorer-tilbyder-hjaelp-til-ledige/artikel/1416484?fbclid=IwAR2RsYPnWPUTnL0YEZDJcuExWwIoBIsu6rauPOI5zLR50gE6PiK3zxPYYzo
https://sn.dk/Rudersdal/Frivillige-job-mentorer-tilbyder-hjaelp-til-ledige/artikel/1416484?fbclid=IwAR2RsYPnWPUTnL0YEZDJcuExWwIoBIsu6rauPOI5zLR50gE6PiK3zxPYYzo
https://sn.dk/Rudersdal/Frivillige-job-mentorer-tilbyder-hjaelp-til-ledige/artikel/1416484?fbclid=IwAR2RsYPnWPUTnL0YEZDJcuExWwIoBIsu6rauPOI5zLR50gE6PiK3zxPYYzo


                                                                                                                                    

         

g. Kultur og Fritidsudvalget har fået Frivilligcentrets strategi og ønsker drøftelse på møde, når 
vi åbner igen.  

h. Kultur- og Fritidsudvalget har fået orientering om analyse af budgetter til frivilligt socialt 
arbejde. Se vedlagte.  

i. Statusrapport for Naboskab Følgeskab Fællesskab som er indsendt til Sundhedsstyrelsen 
sammen med regnskab for 2020 og budget for 2021 
 
 

10. Kalender til orientering  
a. Foreningsmøde – udsat til april og gerne med fokus på genstart efter corona-nedlukning og 

forberedelse til kommunalvalg 
b. Opstart af selvhjælpsgrupper bliver udsat til ultimo maj. Lær at tackle hverdagen for 

pårørende kører allerede online.  
c. FRISE GF den 20. marts – Preben og Lisbeth deltager.  
d. Temadag om pårørende sammen med bl.a. Kræftens Bekæmpelse Rudersdal den 26. maj 

19-21. 
e. GF den 10. juni april  

 
11. Næste skridt og evt 

Mødeplan: 22. april Foreningsmøde afvikles digitalt, 19. maj 15.30-17.30 (220), hvor vi bl.a skal 
tale om strategi for selvhjælp. 17. juni 12.30 – 15.30 (202) sommerfrokost med personale og 
kontorpassere, 5. oktober 15.30-17.30 (202), 10. december med efterfølgende julefrokost 
(202)  


