Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag den 8. oktober kl. 16.00 – 18.00, Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F
Afbud fra: Else M og Noel.
1. Bemærkninger til referat den 13. august 2013?
Ingen
2. Andre punkter til i dag?
Drøftelse yderligere bestyrelsesmøder – pkt. 5 A
3. Fremlæggelse budget 2013 v/ Inge
Inge fremlagde budgettet for indeværende år og det ser fortsat ud til at ballancere
ved årets udgang.
4. Oversigt § 18- udviklingsmidler v/Else (oversigt fremlagt af Inge)
Pga. afbud fra Else fremlagde Inge det fremsendte overblik, der viser at der i alt er
180.000,- kr. i udviklingspuljen. Der blev drøftet og besluttet, at man fremadrettet vil
forsøge at:
1) Afsætte 50.000,- kr. der kan ansøges af nye frivillige foreninger, der opretter nye
initiativer i den frivillige sociale indsats i Guldborgsund.
2) Afsætte et beløb (50-100.000,-) som en frivillig ide-udviklingsgruppe kan
disponere over i forhold til at støtte og udvikle den frivillige sociale indsats lokalt i
Guldborgsund. Gruppen etableres i et tæt samspil med Guldborgsund
Frivilligcenter, der bliver tovholder og ansvarlig for projektet / projekterne. Der
blev aftalt, at man til det årlige dialogmøde i november måned vil udvælge
”arbejdsgruppen” for det følgende år. Ligeledes kan dialogmødet det
efterfølgende år være det forum, hvor initiativerne fremlægges til fælles indblik
og interesse.
3) Der blev foreslået, at eventuelle andre midler (ikke forbrugte midler) går retur og
indgår i den store § 18 pulje og fordeles ud til foreningerne.
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5. Orientering ansættelse af ny Centerleder v/ Margrit
Margrit orienterede om at der har været 24 ansøgere og der har været 6 personer
indkaldt til samtale. Stillingen blev tilbudt til en af ansøgerne, som efterfølgende
sprang fra, da han havde fået tilbudt et andet (for ham) bedre job. Med den nye
situation blev det aftalt, at man konstituerer nuværende Centermedarbejder Birgitte
Zimling i stillingen, og ansætter en ny Centermedarbejder. Birgitte Z ansættes som
konstitueret Centerleder med nuværende stillingsbeskrivelse og lønforhold (dog
uden et personligt tillæg, som er forhandlet hjem til den nuværende Centerleder).
5.A Drøftelse yderligere bestyrelsesmøder.
Det blev aftalt, at man i en overgangsperiode vil holde bestyrelsesmøder hver
måned. De nuværende og planlagte bestyrelsesmøder hver anden måned
fastholdes, og derudover planlægges de supplerende bestyrelsesmøder. Næste
bestyrelsesmøde er aftalt til 12. november kl. 16.00 -18.00. Birgitte sender besked
om sted/mødelokale, sammen med dagsordenen.
6. Hvordan hjælper vi de foreninger, der ikke kan benytte e-boks og forenings Nemid?
v/Inge
E-administrationen tilbyder at hjælpe de frivillige sociale foreninger med at blive
oprettet med forenings Nem-id og foreningspostkasse. Derudover tilbyder man
også, at de frivillige sociale foreninger, der ikke har e-mail eller anden mulighed for
at være digitale – at man vil administrere deres digitale post. Det betyder, at når der
kommer digitalt post, så printes det ud og sendes i brevform til den frivillige.
Ligesom individuel IT-hjælp, så skal man blot ringe til Guldborgsund Frivilligcenter
for at aftale tidspunkt for hjælp til e-administration.
7. Den gode historie siden sidst
Der blev givet forskellige indblik fra Ad-hoc Tjenesten, hvor man nu oplever 1-2
henvendelser dagligt - hvo– borgere efterspørger hjælp til konkrete opgaver. Blandt
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andet indstilling af TV-kanaler, sidde hos dement, indkøb og shopping, transport og
medsidder på sygehus m.m.
8. Udvælgelse af Årets Frivilligpris
a. Indkomne forslag .
Blev gennemgået og drøftet.
b. Drøftelse og udvælgelse Årets Frivilligpris
Bestyrelsen besluttede hvem der skulle have Årets Frivilligpris 2013, som
traditionen tro overrækkes på det årlige dialogmøde (5.11 i Våbensted).
9. Orientering siden sidst v/ Inge
a. Slip Frivilligheden løs
Blev som noget nyt holdt som et Seminar på Hotel Falster. Delte meninger
og drøftelse.
b. Dialogmøde
Der er pt. tilmeldt 78 personer, hvilket er mindre end normalt. Måske fordi vi
har flyttet det til et lokalområde, hvor det kan være svært at komme ud med
offentlige transport? Blev enige om at det er vigtigt at vi kommer ud i lokal
områderne og må opfordre til ”at frivillige kører sammen”.
c. Individuel It-hjælp
Tilbydes fortsat mange steder i Guldborgsund. Lige nu tryk på forenings
Nem-id og digital postkasse – jfr. pkt 6.
d. Ad-hoc tjenesten
Mange benytter allerede Ad-hoc Tjenesten og der er ingen tvivl om at det er
et projekt, man må forvente en fortsat udvikling af.
e. PUF
Ansøgningsskema til PUF-midler blev udmeldt i dag. Aftalt Birgitte Z og Inge
laver ansøgningen sammen for 2014.
f. TV2 ØST
Inge har dags dato aftalt med TV2 Øst at de kommer og laver en udsendelse
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om Guldborgsund Frivilligcenter og nogle af de frivillige ildsjæle i november
måned.

10. Andet
Poul opfordrede til at tilmelde sig konferencen i november måned ”hvordan får vi
mere ud af ressourcerne i lokalområdet. Bilaget vedhæftet referatet.
Inge takkede for samspillet med Bestyrelsen og ønskede Birgitte Z. velkommen i
førertrøjen.
09.10.2013
Referent
Inge Hansen
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