
                                                                                                                                    

         

 
 
 
 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Rudersdal, 
17. juni 10.00– 12.00 lokale 220 
 
Deltagerere: Lene Juhl Stener, Anne Sofie Kvist, Per T Christensen, Nada Naanaah, Mette Langkjær, Lone 

Sandberg, Lisbeth Eckhardt-Hansen 
 
Afbud: Preben Etwil, Jack Otto Kristensen, Anette Rosholm 
 

 
Dagsorden 
 
 

1. Velkommen og valg af ordstyrer 
Anne Sofie valgt som ordstyrer. 
 

2. Godkendelse af dagsorden  
3. Orientering fra forretningsudvalget 

a. Socialstyrelsen har bedt os om at indsende organisationsbeskrivelse og efterfølgende indarbejde 
den i strategien. Bestyrelsen godkendte organisationsbeskrivelsen, som herefter indarbejdes i 
strategien.  

b. Personalesituationen – Claus har desværre opsagt sin stilling pr. den 31. august. Vi søger at 
bemande opgaven ved at give flere timer til en, der allerede er tilknyttet til centret. 

c. Budget for 2021 – Lene gjorde status. Alt er i god gænge. Det blev besluttet at indbetale de 
indefrosne feriepenge.  

 
4. Midtvejsstatus for handlingsplan  

Bestyrelsen gennemgik handlingsplanen og markerede med rød, gul og grøn, hvordan det går med 
målopfyldelsen. Enighed om at det er en ambitiøs plan, og at det vil være svært at nå alt i et corona-år. 
Bestyrelsen er indstillet på at det kan være nødvendigt at vælge nogle indsatser fra. 
 

5. Opfølgning på Generalforsamling  
Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen og der var enighed om at det var et godt fremmøde og 
godt med indspil fra medlemmerne, som vil indgå i bestyrelsens overvejelser om nye indsatsområder i 
22 og konkret i planlægningen af fødselsdag og tilstedeværelse på de store begivenheder: 
Folkemødedag og drøfter indspil fra medlemmerne.  
 
Enighed om, at vi næste år kan gøre generalforsamlingen mere attraktiv ved at invitere 2-3 nye 
medlemmer i Frivilligcentret til at præsentere sig forud for generalforsamlingen. 
 

6. Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget + form/næstf for Folkeoplysning 
Møde den 18. august kl 8-9 

Frivilligcenter Rudersdal 
Mariehøj Centret 
Øverødvej 246B 

2840 Holte 
 

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

www.frivilligcentret.dk 



                                                                                                                                    

         

Bestyrelsen bakker forslag til dagsorden fra Kultur op. Vi skal uddele årsrapport, præsentere strategi 
med vægt på Selvhjælp Rudersdal og drøfte ny flerårig samarbejdsaftale. På mødet deltager Preben, 
Lene, Mette, Per. Øvrige bestyrelsesmedlemmer giver besked om det kan deltage.  
 

7. Frivilligcentret på Folkemøde Rudersdal og Birkerød Kulturnat 
Bestyrelsen drøftede hvad vi skal på Birkerød Kulturnat og Folkemødedagen med udgangspunkt i 
ideerne på generalforsamlingen. 
 
Folkemødedagen 5. september?  
Medlemmerne ønsker at Frivilligcentret samler til politisk debat og har en stand. 
 
Frivilligcentret er til stede med en stor stand, som kan samle flere foreninger. Gerne med hyggelige 
møbler, så man kan sidde og få en sludder. Tema: Vi viser vej til fællesskaber. Vi tager Fri Willy (vores 
ladcykel) med og udstyrer den med foldere og flag.  
 
Frivilligcentret fortsætter samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse og øvrige foreninger om debat, hvor 
vi sætter fokus på pårørende og samler trådene fra temamødet i maj.  
 
Frivilligcentret står for debat om selvhjælp – hvor langt kan vi komme med mennesker der hjælper 
mennesker gennem livets udfordringer. Er Selvhjælp et godt svar for diagnosesamfund mv.  
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe der arbejder videre med debatter og stand. Mette, Nada, Lene 
Lisbeth 
 
Birkerød Kulturnat den 10. september 
Medlemmerne ønsker at Frivililgcentret er til stede med en stor stand, som samler flere foreninger. 
Bestyrelsen beslutter at temaet er identisk med Folkemøde. Vi viser vej til fællesskaber. Stand gerne 
udendørs. Gerne med pavillon. Gerne i nærheden af torvet, hvor RUBA optræder. 
Fri Willy med på KulturNatten. Vi undersøger om RuBa vil cykle rundt og dele flyers ud. 
 
Vi undersøger om vi kan få scene-tid. Ideer til indhold fællessang, Jørgen Rassing, Tre små stykker om 
trivsel fra Teater Mejeriet.  
 
Per undersøger om ÆldreSagen vil være med på stand/scene. 
Lone undersøger om Kræftens Bekæmpelse vil være med på fællesstand. 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder videre. Anne-Sofie, Nada, Lisbeth 
 
 

8. Fremtidens Frivillighed  
Frivilligcentret og Kommunen inviterer til ’Fremtidsværksted’ den 21. september, hvor politikere, 
frivillige tager afsæt i deres oplevelser med frivillige stjernestunder og drøfter veje til at komme videre. 
Sæt X i kalenderen. Invitation følger. 
 
Filmworkshop hvor op til 10 foreninger kan lære at lave film om frivillige stjernestunder 3 mandage ifra 
23 august.  
 

9. Frivilligcentrets 20 års fødselsdag 
Den 7. november fylder Frivilligcentret 20 år. Mange ideer på generalforsamlingen alt fra fest, musik, 
fællessang med Mariehøjkoret, dans, workshops, minifestival som ’Del dit talent’ 



                                                                                                                                    

         

https://frivilligcentret.dk/nyheder/8-nyheder/617-del-dit-talent-pa-aben-frivilligscene-16-juni-kl-11-15,  

sønderjysk kaffebord, Folkedans, Teatermejeri, fortællinger om succes-historierne, fx Blixen, 

Jazzmusik, visesanger, speakers corner, film, sjove lege og masser af fokus på bæredygtige 

sociale fællesskaber, som er i træd med verdensmålene. 

 

Alle lokaler på Mariehøj er booket. Centerleder undersøger om der er nogle samarebjdspartnere, 

som vil være med fx Mathilde Falch, Plus En, Nour Amora, Christine Pryhn  
 
Bestyrelsen nedsatte en gruppe med Lone, Nada, Anne-Sofie og så inviterer vi også Jack med. 
 

10. Siden sidst – fra centerleder 
a. CFSA har bevilget kursus: Den gode bisidder. Vi holder kurset den 27. og 28. september 
b. 4 kurser fra Frivilligcentre i Nordsjælland undervejs med tilskud fra Nordsjællands pulje til kurser 
c. Pårørendemøde med 50 i salen og 350 visninger af video/livestreaming  og opbakning fra 12 

foreninger og alle politiske partier. Der følges op med netværk for foreninger til patienter og 
pårørende. 

d. Afslag fra Veluxfonden på ansøgning ’Vores Seniorfællesskaber’  
e. Bevilling på 38.000 til projekt ’fremtidens frivillighed’ som afvikles op til Frivillig Fredag og 

Frivilligfesten sammen med Kultur. (se vedlagte projektbeskrivelse) 
f. Foreningsmøde med 19 tilmeldt. 14 deltagere den 2. maj 
g. 2 sorgcafeer for unge med sorg udbudt. Kan også markedsføres via Bedemænd og Læger. 
h. Webinar om Selvhjælp Rudersdal for Rudersdal Kommune med 62 deltagere. Vedlagt indspil fra 

kommunen, som er samlet via mentimeter. 
i. Forberedelserne til Netværkstræft 11. oktober. Cases er fx jobmentorordningen, nyt netværk for 

patient- og pårørendeforeninger + verdensmål og Vedbæk Havnedag. Karen Lumholt holder oplæg 
og er moderator.   
 

11. Kalender til orientering (kalender er vedlagt) 
a. Møde med Kultur- og Fritidsudvalget og Social og Sundhedsudvalget og Folkeoplysningsudvalget 

den 18. august 
b. March mod ensomhed 18. august https://oplev.rudersdal.dk/nyheder/march-mod-ensomhed-gaa-

med-i-rudersdal”  – med velkomst, fællesspisning og Preben som hovedtaler den 17. august. Per 
undersøger om ÆldreSagen vil tage ansvar for at gå med i en etape. Lone undersøger om Kræftens 
Bekæmpelse vil gå med en etape. 

c. Folkemødedag den 5. september 
d. Birkerød Kulturnat den 10. september 
e. Filmworkshop 3 hverdage i september om ’Frivillige stjernestunder’ 
f. Fremtidsværksted den 21. september 
g. Frivilligfest den 24. september  
h. Kursus: den gode bisidder den 27. og 28 september 
i. Netværkstræf den 11. oktober  

 
12. Næste skridt og evt 

Mødeplan: 4. oktober 10.00 – 12.00 (202), 25. november 10 – 12 (lokale følger), 10. december 12 – 
15.30 julefrokost (202)  

https://frivilligcentret.dk/nyheder/8-nyheder/617-del-dit-talent-pa-aben-frivilligscene-16-juni-kl-11-15
https://oplev.rudersdal.dk/nyheder/march-mod-ensomhed-gaa-med-i-rudersdal
https://oplev.rudersdal.dk/nyheder/march-mod-ensomhed-gaa-med-i-rudersdal

