AUGUST 2019
Kære Medlemmer
Det er altid fantastisk at starte efter sommerferien. Computeren skal bruge 2 timer på at
opdatere, hvorefter den har ryddet alle adgangskoder, men så er det så dejligt at møde de første
frivillige, som bare er glade og har haft en skøn sommer og som glæder sig til at komme i gang
med den nye sæson. Det sætter det hele i perspektiv og husker os på, hvor mange mennesker der
får støttet gennem et år af de mange frivillige - 42.000 gange møder en borger en social frivillig,
det er da fantastisk.
Lene Vinther har sagt ja tak til at være barselsvikar for Signe
Schneekloth. Vi glæder os derfor til at præsentere jer for Lene.
Lene er uddannet lærer, har arbejdet med vanskelige børn, skiftede
bane og har arbejdet med implementering af sundhedsplatformen
blandt mange andre ting.
Lene har været frivillig i Kirkens Korshærs Varmestue og er aktiv i
Forældreforeningen - Vi har mistet et barn.
Lene kan ikke det Signe kunne - og hun har ikke Signes rutine, så hun
har brug for al jeres gode opbakning og hjælp, så hun hurtigt kan føle
sig hjemme og styre gennem opgaverne med sikker hånd.

Foreningernes Dag
Igen i år afholdes Foreningernes Dag i Nykøbing F. bymidte lørdag d. 14. september. I år er torvet
lukket på grund af ombygning, så vi skal fylde resten af byen. Det betyder at der bliver fyldt mere
op i Hollands Gaard, og mere i selve gågaden. Det glæder vi os til, fordi det giver - arbejder vi på en bedre sammenhæng mellem Hollands Gaard og resten af gågaden.
Tilmeld dig så hurtigt som muligt. Vi arbejder allerede nu på at få anbragt alle de rigtige steder, og
jo før vi har overblik over deltagerne, jo bedre. Alle foreninger kan deltage - alle frivillige må gerne
være ambassadører for dagen, det hjælper også din forening med at få flere medlemmer, fordi
frivilligheden bliver synlig.
Tænk allerede nu en aktivitet ind i dagen. Det har været tydeligt de andre år, at det er lettere at få
folk i tale, hvis der er noget, de kan ”prøve”. Små konkurrencer, gættelege, noget man kan vinde,
trækker folk til. Har du brug for hjælp til at finde på, så er du velkommen til at ringe, så skal vi nok
hjælpe til med gode ideer.
Styregruppen glæder sig til at se hele byen sprudle af frivillige og vi har allerede bestilt 400
sandwich til jer, så kom glade.
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Formålet med ”Foreningernes dag” er at tilbyde alle foreninger mulighed for at præsentere deres
aktiviteter for kommunens borgere og andre interesserede. Står I og mangler nye medlemmer
eller nye frivillige hænder, og har I lyst til at vise jeres forening frem, så stiller Fritidsafdelingen i
Guldborgsund Kommune i samarbejde med Vores Nykøbing, Guldborgsund Frivilligcenter og
Lindholm Indefra - Nykøbing F. bymidte gratis til rådighed for jer, så I kan vise jeres aktiviteter
frem - alle foreninger kan deltage.
Efterhånden som der bliver materiale færdigt bliver det lagt på hjemmesiden fri-villig.dk under en
af de store knapper på forsiden, som hedder Foreningernes Dag.
Har du spørgsmål, eller har du lyst til sparring, kan du kontakte:
André Andersen, Erhvervs- og citychef
Vores Nykøbing, mail:aa@voresnykobing.dk - tlf. 40 18 48 73
Trine Bring Frederiksen, Foreningsrådgiver
Guldborgsund Kommune, Borger & Branding mail: tbf@guldborgsund.dk - tlf. 25 15 03 75
Lone Svendsen, Fritidskonsulent
Guldborgsund Kommune, Borger & Branding mail: losv@guldborgsund.dk - tlf. 25 18 03 37
Birgitte Zimling, Centerleder
Guldborgsund Frivilligcenter mail: bli@fri-villig.dk - tlf.: 51 28 12 05
Nicky Bertelsen, Projektmedarbejder
Lindholm Indefra mail: nib@lindholmindefra.dk - tlf. 24 41 65 57
Trine Schächter Rasmussen, Projektmedarbejder
Lindholm Indefra mail: tsr@lindholmindefra.dk - tlf. 2491 5926
Tid: Lørdag d. 14. september 2019 kl. 10 - 14
Sted: Nykøbing F. bymidte
Entré: Det er gratis at deltage,
Tilmelding: skal ske på følgende link:
https://arrangement.guldborgsund.net/Registration/RegLogin
Brugernavn: forening19
Password: forening19
Sidste frist for tilmelding: d. 25. august
Informationsmøde: d. 19. august i Byrådssalen på Rådhuset, Parkvej 37, Nykøbing F. (ingen
tilmelding)
Vilkår: Man kan stille op på den anviste plads fra kl. 7 til 9, så lukkers der for ind og udkørsel til
gågaderne. Man pakker ikke sammen før kl. 14, og der åbnes ikke for bilkørsel til afhentning af
materialer i gågaderne før kl. 14.

ANSØGNING om støtte fra §18 og §79
Foreningsportalen åbner for ansøgning d. 15. august.
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Vi vil være helt sikre på at I udfylder ansøgningen godt, og derfor inviterer vi til et
informationsmøde i samarbejde med Laila Mørch, Guldborgsund Kommune, som arbejder med
§18 og §79 ansøgninger og afregninger.
Tid: MANDAG d. 26. august kl. 16 - 18
Sted: Banegårdspladsen 1A, Nykøbing
Entré: Det er gratis at deltage
Tilmelding: på mail til: sekr@fri-villig.dk
Der er kaffe og te og lidt sødt til mødet.
Hvis I har brug for hjælp til at ansøge om støtte, så er det vigtigt at booke en tid til hjælp hurtigst
muligt. Vi har ikke kapacitet til at hjælpe mange foreninger i sidste øjeblik, så kom i god tid.
Det vil oftest være Jørgen Hansen, e-administrationen, som hjælper. For at få hjælp til at søge
støtte skal I medbringe et budget for 2020, jeres brugernavn og adgangskode til Foreningsportalen
og et skøn over, hvor mange borgere, der får glæde af de aktiviteter I søger støtte til. Hvis der er
sket ændringer i kontaktpersoner eller bestyrelsens sammensætning, så medbring navne og
kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, mailadresse), så det kan opdateres ved
samme lejlighed.

Spørgeskema
Da vi gerne vil blive endnu bedre til at støtte medlemsforeningerne med de rigtige ting - det I har
brug for, har vi lavet et spørgeskema, som skal munde ud et ”ydelseskatalog”, så det bliver endnu
tydeliger for alle, hvad Frivilligcenteret kan tilbyde medlemmerne, og de andre
samarbejdspartnere Frivilligcenteret har.
Målet er at 100 foreninger skal besvare skemaet, for at det kan give et bredt billede af
medlemmernes behov, og hvis ikke vi når de 100, skal vi til at ringe rundt for at få 100 besvarelser.
Derfor vil vi gerne opfordre til at besvare spørgeskemaet, så vi kan bruge vores tid på at løse
opgaver for jer i stedet.

Vi har fået 50 besvarelser, så vi mangler halvdelen - Svarfristen er
udvidet til 20 september, så klik ind og besvar - det tager 10 min. På forhånd tusinde tak
for hjælpen. Og stor tak til jer, der allerede har besvaret.

https://survey.enalyzer.com/?pid=dupumamu
Vil du gerne svare på papir og aflevere besvarelsen til Centeret, kan du hente skemaet i
Frivilligcenteret. Du kan også i linket her selv hente den på vores hjemmeside, som en PDF fil, som
du kan printe ud.
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Vi nyder stadig godt af journalist, Michael Andersen
derfor kan man flere gange om ugen finde nye spændende informationer for foreninger og
frivillige.
Alle ønskes en rigtig dejlig sommer.

Med venlig hilsen
Birgitte Zimling
Centerleder
Guldborgsund Frivilligcenter
Tlf. 5128 1205
www.fri-villig.dk
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