Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag den 09. april kl. 16.00 – 18.00, Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F
Afbud fra:
1. Bemærkninger til referat den 12. februar 2013?
Der var ingen bemærkninger.
2. Andre punkter til i dag?
Inge ønskede punktsat orientering om strukturændringer Guldborgsund Kommune.
Punktsættes til pkt. 6A.
Else ønskede punktsat orientering om restbudget. Punktsættes til pkt. 6B
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 v/Dorthe
+ bestyrelsens underskrifter.
Regnskab blev fremlagt og gennemgået. Mindre forbruget på kr. 50.600 forventes automatisk
overført til regnskab 2013, da de er søgt hjem til fortsat udvikling af IT-projekt.
4. Fremlæggelse budget 2013 v/ Dorthe
Budgettet fremlagt og gennemgået i de forskellige underkonti, uden yderligere
bemærkninger.
5. Planlægning og indblik generalforsamlingen v/ Inge
Edvard stiller sig til rådighed som ordstyrer og Else som referent på den kommende
generalforsamling. Temaet i forlængelse af generalforsamlingen, indblik i Centrets
aktiviteter, fremlægges af Inge.
Edvard ønskede fremsendt oversigt over hvornår bestyrelsesmedlemmerne var på valg i lige
og ulige år, af hensyn til mangfoldighed af stemmesedler. Oversigt er dags dato fremsendt til
bestyrelsen og tilforordnede.
Bestyrelsen besluttede at indstille Charlotte Kjældmand som kandidat til næstformandsposten. Charlotte er 23 år, nyuddannet pædagog og har gennem de sidste 4 år været formand
for Ungdommens Røde Kors i Nykøbing F. Bestyrelsen ser frem til at indstille en kandidat
med endnu en vinkel og bredde på den frivillige sociale indsats. Kandidaten mødes med
bestyrelsen forud for generalforsamlingen og indstilles på bestyrelsesmødet af formanden.

6. Orientering siden sidst v/ Inge
Dialogmødet afholdes i år på Hotel Landsbyen, Våbensted, og som noget nyt vil man i år
indbyde politikerne med forudgående ”temaer” til dialogmødet, således at den enkelte
politiker på forhånd har mulighed for at undersøge og forholde sig til de temaer, der ønskes
drøftet.
Slip Frivilligheden løs planlægges i år arrangeret på Hotel Falster, hvor de frivillige inviteres
ind til en oplevelsesorienteret fest. Der afventes svar på ansøgningen om økonomisk støtte til
dette arrangement, hvor vi ønsker at anerkende og understøtte den frivillige sociale indsats.
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Der er lige nu tilbud om individuel IT-hjælp i Gedser, Væggerløse, Idestrup, Nykøbing,
Sakskøbing, Nysted og Nr. Alslev. Der forventes i nær fremtid ligeledes at dette tilbud også
implementeres i Stubbekøbing. Der har været et sted mellem 150 – 200 borgere i
Guldborgsund, der hidtil har fået 1 times individuel digital IT-hjælp.
Guldborgsund Frivilligcenter anskaffer en Duka-bærbar PCér, således at vi også kan
imødekomme de ældre borgere, der har anskaffet sig en Duka. Denne PCér forventes
ligeledes at kunne anvendes som PC-hjælp hos borgere i eget hjem.
Der har i marts måned været afviklet 12 informationsmøder i lokalområderne i
Guldborgsund. Informationsmøderne har været af 2 timers varighed, og borgerene i
lokalområderne har været inviteret indenfor for at få en præsentation og indblik af NEM-ID
og E-boks. Der arbejdes lige nu på at gennemføre tilsvarende forløb i maj/juni måned.
6. A: orientering om strukturændringer Guldborgsund Kommune v/ Else Mortensen
Guldborgsund kommune ønsker at arbejde hen mod en mindre gruppe Centerchefer, der
tværfaglig kan understøtte og øge aktiviteterne i lokalområderne. Der er således oprettet en
Centerchef for Civilsamfundet (Alma Larsen), som forventes at være den Centerchef, der vil
være interesseret i fortsat støtte og udvikling af den frivillige indsats i Guldborgsund.
Endnu er alle områderne ikke defineret og på plads – man forventer den nye struktur er klar
1. august 2013.
Der er ifg. Else Mortensen stor interesse og ønske om at være i dialog og fortsat udvikling af
den frivillige indsats i Guldborgsund.
6. B: orientering om restbudget v/ Else Mortensen
Der er midler til udvikling af nye frivillige tiltag i Guldborgsund. Else oplyste, at
Guldborgsund Kommune ville annoncere dette ud i deres kommune-nyt annoncere og
opfordrede til at de frivillige foreninger tænkte nye projekter og tiltag ind, så pengene kom
borgere til gode i Guldborgsund. Inge bad om at annoncen blev fremsendt til Centret,
således, at vi også den vej rundt kunne gøre opmærksom på der var en pose penge til
udvikling af nye tiltag, hvilket Else ville sørge for skete snarest muligt.
7. Eventuelt
Lidt løst small talk og fælles indblik.
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 4. juni 2013 kl. 16.00 – 18.00

10.04.2013
Referent Inge

Guldborgsund Frivilligcenter • Banegårdspladsen 1A • 4800 Nykøbing F • Telefon: 5128 1205 / 5482 0055
E-mail: bli@fri-villig.dk

•

Hjemmeside www.fri-villig.dk
2

