Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Mandag d. 9. december kl. 15.00 – 18.00, Banegårdspladsen 1A.
Afbud fra Jannie, inviteret gæst var Laila Mørch, Guldborgsund Kommune.

1. Bemærkninger til referat den 12. november 2013?
Beslutning: referatet skrives ikke længere med rødt. I stedet starter referatteksten med
teksten med ”Beslutning:”.
2. Andre punkter til i dag?
Nej
3. Fremlæggelse budget 2013 v/ Dorthe
Besked fra Social – Børne og Integrationsministeriet at beløbet for grundfinansiering bliver
sat ned med op til 50.000 kr. i 2014. Vi kender først det endelige beløb til januar.
Birgitte og Signe kæmper med regnskabet og kan fremlægge noget på bestyrelsesmødet,
men kan ikke nå at få det ud inden.
Beslutning: Birgitte fortæller at regnskabet for et par timer siden faldt lidt på plads. Visse
punkter i budgettet er rettet til i overensstemmelse med det som figurerer i
regnskabsprogrammet, så der ikke er divergens mellem de to ting. Inge har i følge med sin
fratrædelse fået udbetalt restferiepenge fra i år + 6. ferieuge, feriepenge for næste år + 6.
ferieuge, hvilket nu kan ses på regnskabet. Hvis ikke lønsummen dermed havde trukket
bundlinjen i rødt, så ville der på nuværende tidspunkt være 32.000 tilbage på budgettet,
der er altså på ingen måde tale om misligeholdelse. Dorthe bliver i løbet af ugen inddraget
for at fortælle lidt om, hvad der kan komme af uforudsete poster ved årsafslutningen. Else
Mortensen inddrages for at hjælpe med at finde ud af de praktiske omstændigheder,
Jesper Rotberg konsulteres for hvad han kan bidrage med og Birgitte tager kontakt til Inge
for at tale om regnskabsafslutningen. Birgitte og Signe arbejder videre med at finde ud af,
om der er projekter, der skal passe i forhold til ikke at skulle til at tilbagebetale midler.
Bestyrelsen opfordres til at spørge til enhver tid, hvordan regnskabet udvikler sig. Birgitte
fortæller, at der stadig er en hel del at undersøge, før der er klarhed over økonomien, men
ansættelsen af Signe har været helt rigtigt tænkt, og det går som det skal, men det kan ikke
gå hurtigere.
4. Oversigt § 18- udviklingsmidler v/Laila Mørch
Oversigt over bevillig af tilskud fra §18 og §79 for budget 2014
Budget

§18 - puljen

895.000 kr.

Ansøgt
tilskud
1.736.707 kr.

Bevilget tilskud

890.500 kr.

Rest af budgettet

4.500 kr.
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§79- puljen

296.000 kr.

udviklingspuljen

110.000 kr.

I alt

1.301.000 kr.

608.900 kr.

2.345.607 kr.

273.950 kr.

22.050 kr.

89.000 kr.

21.000 kr.

1.253.450 kr.

47.550 kr.

Ansøgningerne til udviklingspuljen er registreret under §18. Nye aktiviteter bevilges fra
udviklingspuljen.
Beslutning: Laila Mørch fortalte, at der har været 134 ansøgninger, og at hun stadig
mangler redegørelser, det som er trådt i stedet for egentlige regnskaber, fra et par af
foreningerne, de skulle have været afleveret i april. Blanketten til redegørelsen kan findes
på kommunens hjemmeside. Fordelingsudvalget har i år sorteret ansøgninger, der er klare
udviklingsprojekter, fra og taget fra udviklingspuljen med det samme, det har givet flere
penge til alle. Der er kun givet 3 afslag og generelt er ansøgningerne blevet bedre, så flere
får midler, og det er en god udvikling.
Det var en opgave, at få sendt bevillingsbreve ud via e-post, de blev op til 14 dage
forsinket. Det viser sig også, at selvom der er oprettet en e-postkasse, så er det ikke alle,
der er aktiveret, så der kan leveres post i den. Derfor – hvis man har fået bevilligsbrev med
posten, selvom man har en e-postkasse, så skal man lige have kigget den efter i
fluebenene.
5. Referat fra konferencen ”Civilsamfundet - et fundament for stærke fællesskaber”
d. 3. december i Odense. v/ Birgitte
Beslutning: Birgitte fortalte kort om de 3 miniseminarer, som hun deltog i. De handlede alle
om næste års tema, og Birgitte fortæller gerne interesserede mere om indholdet, så man
kan bare spørge. Poul bemærkede, at han synes, det er meget meget vigtigt at komme ud
og blive inspireret.
6. Invitation til Claus Thykjær, som har sagt ja til at deltage på bestyrelsesmødet d. 14. januar.
Kl. 15:45 til 18:00. Oplæg til næste års tema følger her som opfordring til at kommenterer.
Beslutning: Der var en enkelt bemærkning: der gøres opmærksom på at bestyrelsen er
vidende om at emnet ikke berører alle medlemmer.
Claus Thykjær sendes et kort oplæg forinden, så han ved, hvad han skal deltage i.
Gode punkter til dagsordenen modtages gerne.
7. Den gode historie siden sidst
Beslutning: Edvard fortalte om opstarten af Håndboldtklubbens ”Sport i SFO’en” i
Eskildstrup. Det var gået hurtigt, men over al forventning og pointen var, at nogle gange
skal man bare springe ud i samarbejdet med de ansatte, det skal nok gå, bare man taler
sammen.
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Edvard fortalte om Ældresagens kamp for et gelænder til en trappe, som blev løst med en
nøgle til en anden dør. Her havde samtale løst problemet på et øjeblik.
Birgitte fortalte at hun netop havde spottet et hæve-sænke bord med en kogeplade, som
en ny forening – Lige adgang for alle, havde eftersøgt i kommunen.
8. Invitation til ny politisk tilforordnet, hvem vides først efter d. 12. 12.13 v/ Margrit
Beslutning: Margrit pointerede, at der intet står i vores vedtægter om, at der skal være en
politisk tilforordnet. Bestyrelsen besluttede at den nye politiske udvalgsformand skal
inviteres, når vi ved hvem det bliver d. 12. dec. 2013.
9. Orientering siden sidst v/ Birgitte
a.
Orientering om Puljestyrelsen,
Beslutning: Der er afsendt redegørelse til puljestyrelsen med opfordring til at løse
problemet. Mailen er modtaget i PS, men der sker ikke noget, heller ikke i Frise.
b.
Var der flere til dialogmødet fra Sakskøbing?
Beslutning: Vi kan ikke lokalisere, om der var flere fra Sakskøbing til Dialogmødet, da
vi ikke ved, hvem fra den enkelte forening der deltog. Vi har sammenholdt med
deltagerlisten fra sidste år, og heller ikke den giver et entydigt svar. Vi slipper sagen
her og beslutter at lave fremtidige møder i Nykøbing. Til generalforsamlingen
undersøges forskellige muligheder. Sosu-Skolen, Nordbyskolen, Lindholm, Celfhandelsskolen og Sukkertoppen (Sakskøbing) blev foreslået.
c.
Bevilling af § 18 for næste år
Beslutning: De søgte midler fra §18 for næste år er bevilliget.
d.
Ansøgte § 18 midler til projekt udlån
Beslutning: Inden årets udgang får vi besked på om projektet får tildelt midler.
e.
Invitation til foredrag med Jens Christiansen 30. jan.
Beslutning: Ingen var umiddelbart interesseret i at deltage, men skulle det ændre sig,
kører vi naturligvis sammen til Humlebæk.
f.
Glædelig jul d. 19.dec.
Beslutning: Der er Gløgg og Klejner d. 19. dec. Kl. 15 for dem der bruger huset og
bestyrelsen er selvfølgelig inviteret. Tilmelding til Signe.
10. Andet
a.
Bestyrelsesmødedatoer ligger på nettet for 2014 som et link på årstallet
Beslutning: Birgitte fortalte om et møde på borgerservice, som handlede om en
kampagne for digitalisering, som skulle løbe af stablen nu og frem til midt januar.
Edvard takkede for et godt samarbejde, og kommer til Gløgg og Klejner, og er på vej
til at blive frivillig, hvilket alle glæder sig til. Bestyrelsen takkede også for en god tid
sammen med Edvard.
Dorthe meldte afbud til bestyrelsesmødet d. 14. januar.
Spisning efter mødet.
Tak for en hyggelig stemning og god snak under maden.
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