Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag den 12. november kl. 16.00 – 18.00, Bemærk RÅDHUSET
Afbud fra: Marianne, Jannie, Noel og Else, som dog nåede at komme.

1. Bemærkninger til referat den 8. oktober 2013?
Margrit bemærker at det er et ekstraordinært bestyrelsesmøde og at det er vedtaget
at holde møde hver måned, for at alle kan lære hinanden at kende, indtil
konstitutionsperiodens udløb. Der var ingen bemærkninger ud over at Edvard og
Charlotte ikke havde fået hverken referat eller indkaldelse til dette
bestyrelsesmøde, hvilket de må gøre opmærksom på.
2. Andre punkter til i dag?
Nej.
3. Fremlæggelse budget 2013 v/ Dorthe
Da Birgitte først har fået adgang til Guldborgsund Kommunes Intranet fredagen før
denne tirsdag, er der ikke bogført noget i perioden. Der er heller ikke kommet
regning fra Landsbyen endnu.
a. Ønskes der fremover budget fremsendt med dagsordenen? v/Margrit
Der sendes fremover et budget ud med dagsordnen og et nyt opdateret
regnskab medbringes på dagen af Birgitte.
Oversigt § 18- udviklingsmidler v/Else og i Elses fravær kom Edvard med nogle tal. Jeg
har efterfølgende bedt Else om en oversigt.
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Oversigt over bevillig af tilskud fra §18 og §79 for budget 2014
Budget

Ansøgt
tilskud

Bevilget
tilskud

Rest af
budgettet

§18 - puljen

895.000 kr.

1.736.707

890.500 kr.

4.500 kr.

§79- puljen

296.000 kr.

608.900

273.950 kr.

22.050 kr.

udviklingspuljen

110.000 kr.

89.000 kr.

21.000 kr.

1.253.450 kr.

47.550 kr.

I alt

1.301.000 kr.

2.345.607 kr.

Ansøgningerne til udviklingspuljen er registreret under §18. Nye aktiviteter bevilges
fra udviklingspuljen.
Med venlig hilsen
Else Mortensen
Leder af sundhed og arbejsmiljø

4. Orientering om overgangen til en ny centerleder v/ Margrit
Birgitte tager fat i opgaverne og lader til at have godt fat i Centret. Birgitte og
Margrit holder møde hver mandag for at tale om sager, der er i gang og stemme
forventninger til hinanden af. Signe Schneekloth, der er ny ansat, og som blev
præsenteret på Dialogmødet, er godt i gang og tegner til at blive en rigtig god
centermedarbejder.
Birgitte takkede for rengøringsindsatsen og fortalte, at hun har brugt noget af tiden
til også at få talt med bestyrelsesmedlemmerne for at lære dem at kende. Dem hun
endnu ikke har talt med, må gerne sætte en halv time af til det næste gang, de
komme i nærheden af Frivilligcentret.
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5. Evaluering af Dialogmødet v/ Margrit
Der var uforudsete startproblemer, blandingen mellem politikere og frivillige under
maden var en god ting, og ud over det, blev der drøftet, om vi skal blive ved med at
holde mødet i lokalområderne med det lavere deltagerantal til følge, eller vi skal
erkende, at Nykøbing er det centrale, som alle har en acceptabel afstand til. Til
næste møde har Birgitte kigget på, om der var forholdsvis flere fra lokalområdet
som deltog. Flere forskellige senarier omkring udviklingen af dialogmødet blev
diskuteret men ingen beslutninger blev taget.
Da det nu er set en del gange, at det er gråzonen mellem ansatte og frivillige, der er
omdrejningspunktet hver gang, besluttede vi at arbejde i retning af at gøre 2014 til
et tema år, der med forskellige midler kan belyse emnet. Birgitte og Else arbejder
videre, og fremlægger et par gode ideer næste gang.
Lisbeth fra Flerkulturelt Center blev kåret som årets frivillig, og hun blev både meget
glad og overrasket.
Det var meget dejligt at se Claus Thykjær og få sat et ansigt på.

6. Ildsjælekonference d. 9-10.nov. i Maribo v/ Margrit og Birgitte
Margrit måtte melde afbud pga. sygdom og Birgitte deltog. Essensen var at
yderområderne sagtens kan selv, hvis de ønsker det. Yderligere referat i noteform
kan fås ved henvendelse til Birgitte.
7. Den gode historie siden sidst
Der har været et fint indslag i TV2-Øst med Drop In, det kan ses via et link på
hjemmesiden.
Edvard Traberg havde været i Roskilde og rost Guldborgsunds frivillige.
8. Orientering siden sidst v/ Birgitte
a. Udvikling af IT-Hjælpen
Vi får nye medlemmer via IT-foreningshjælpen, og det er da dejligt.
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Onsdag har 5 IT-hjælpere sagt ja tak til at høre mere om Jobnet af
Arbejdsmarkedskonsulent Bjarne Arvidsen.
b. Ansøgning af PUF
Orientering om Centrets ansøgning af PUF - midler for år 2014, og behovet
for bestyrelsens indsats for at hjælpe det projekt i gang. Næste års projekt
hedder Forandring fryder - forandring flytter, og noterne til det blev udleveret
på mødet.
c. Ansættelse af Signe
Signe er startet, og det går som tidligere sagt rigtig godt.
d. Opfordring til at bruge Ad Hoc og IT-Hjælp
Birgitte orienterede om de 2 projekter, som stadig godt kan bruge positiv
omtale.
9. Andet.
Birgitte er netop blevet bedt om at give et 3 min. interview til P4-Sjællands morgenradio
på Gundslevholm Idrætsefterskole. Onsdag ca. kl. 8:35 - 8:40.
Birgitte har ønsket at deltage på et seminar om ”Cevilsamfundet - et fundament for
stærke fællesskaber” som Center for frivilligt socialt arbejde har arrangeret - i Odense.
Det ligger desværre d. 3. dec., som er på dagen for næste bestyrelsesmøde. Det blev
vedtaget at flytte bestyrelsesmødet til mandag d. 9. december kl. 15 - 18, og vi slutter
af med at spise lidt sammen.
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