Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag den 04. juni kl. 16.00 – 18.00, Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F
Afbud fra: Marianne, Edvard, Noel, Else
Bestyrelsen konstituerede sig før bestyrelsesmødet, med Dorthe Jørgensen som kasserer og Inge
Hansen som referent.
1. Bemærkninger til referat den 09. april 2013?
Ingen bemærkninger.
2. Andre punkter til i dag?
Nej
3. Fremlæggelse budget 2013 v/ Dorthe
Budgetgennemgang og fremlæggelse af budget, der forventes at ballancere ved årets udgang.
4. Opfølgning generalforsamling
Generel stor tilfredshed med det store fremmøde og den konstruktive opbakning, der tegner
medlemmer fra stort set alle lokalområderne. Det blev drøftet, om Friserhuset er ved at være for
lille, om der er plads nok til at komme rundt (også for kørestolsbrugerne).
Ved opstillingen er der gjort plads, men når der kommer så mange mennesker, så rykkes der
naturligt om på stolene og det kan gøre at det kan være svært at ”kante sig rundt”. Vi vil til næste år
undersøge mulighederne for at Generalforsamlingen kan flyttes til Dansk Folkehjælps nye lokaler.
5. Orientering siden sidst v/ Inge
a. Projekt for unge
Nystartet projekt som der blev informeret om ved Generalforsamlingen og som vi ser frem til at
kunne udvikle og støtte i samspil med den nyvalgte næstformand Charlotte, som er tovholder på
”Drop in” projektet for unge.
b. Slip Frivilligheden løs
Program og indbydelse sendes til vore medlemmer i løbet af denne uge. Som noget nyt inviteres
medlemmerne til en oplevelsesorienteret konference på Hotel Falster, hvilket betyder, at der er et
økonomisk loft over antal deltagere. Der inviteres i alt 150 personer, og hver forening inviteres
med at kunne tilmelde max 2 personer, dog lukkes for tilgang når vi runder tilmelding nr. 150 – så
det handler i år om at få sig tilmeldt efter først til mølle princippet.
Der bliver således ikke i år arrangeret ”åbent huse” i lokalområderne eller en stadeplads på Torvet.
For de foreninger som måtte ønske denne form for synliggørelse vil vi opfordre til at man
undersøger mulighederne for at være med i Festugen eller Sundhedsdagen.
c. Frivillig IT-hjælp
57 mænd og 133 kvinder og 28 ægtepar og 2 i eget hjem, i alt 248 borgere har gjort brug af den
frivillige individuelle It-hjælp, siden opstart medio august sidste år. Derudover har der deltaget ca.
450 personer i et 2-timers informationsforløb, som har været afviklet 30 steder i Guldborgsund. Der
er en klar ”afmatning” af henvendelser, hvilket vi ser som tegn på at borgerne på denne årstid ikke
sidder så meget inde bag en PCèr, men vil ud og nyde vejret. Der er indbudt til fællesmøde og
planlægning af den fortsatte udvikling i august måned.
d. Ad-hoc-tjenesten (PUF)
Vores annonce om 3-timers hjælp af frivillig indsats, til borgere der står i en konkret situation, hvor
de har brug for en hjælpende hånd, har gjort, at vi får en del henvendelser fra nye frivillige, som
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præcis efterspørger denne form som frivillig. Det er planen at udvikle dette projekt via Centret og
således, at det på sigt etableres via lokale foreningsplatforme i Guldborgsund.
e. Sommerferie
Guldborgsund Frivilligcenter holder lukket for aktiviteter i juli måned. Her gøres hovedrent, renses
tæpper og afvikles hovedferie.n
6. Andet.
Guldborgsund Frivilligcenter har fået henvendelser fra frivillige der har ansøgt om midler af
udviklingspuljen, og som har fået et afslag. De står uforstående overfor at man ikke har begrundet
afslaget, men blot fået afslag. Det er bestyrelsens opfattelse, at dette ikke er tilfredsstillende, hvorfor
vi har valgt at punktsætte og drøfte dette på bestyrelsesmødet den 13.08 og ligeledes her drøfte
mulighederne for en anderledes procedure for ansøgninger for 2013. Samtidig har vi besluttet at
invitere vore suppleanter med til dette bestyrelsesmøde, således at vi kan få en god og bred drøftelse
af dette tema/punkt.
Næste bestyrelsesmøde 13. august kl. 16.00 – 18.00
Ref. Inge
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