Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag den 12. februar kl. 16.00 – 18.00, Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F
Afbud fra: Dorthe (ferie) Else (ferie), Rikke. Edvard forhindret.
1. Bemærkninger til referat den 4. december 2012?
Der var ingen bemærkninger til referatet.
2. Andre punkter til i dag?
Formanden havde et punkt vedr. ansøgning personligt tillæg. Punktsættes 5A.
3. Kvalitetsstandard § 18 og § 79 v/ Laila Mørch, Sundhed
Laila Mørch orienterede kort om kvalitetsstandarder fro § 18 og §79, herunder at det er
Socialudvalgsformanden samt -næstformanden samt Sundhedschef Else Mortensen og
Laila Mørch, der sidder i udvalget, der behandler de indkomne ansøgninger. Hun oplyste,
at der i 2013 er ansøgt midler for i alt 2,4 mill. kr. , hvoraf der er bevilliget og tildelt 1,1 mill.
kr. i § 18 og § 79 støtte. Det vægtes, at det er et økonomisk tilskud (supplement) til de
frivillige aktiviteter, og aktiviteterne gavner flest mulige borgere. Sidst, men ikke mindst at
de ansøgte midler tilgår aktiviteter til den frivillige sociale indsats i Guldborgsund.
4. Fremsendt budget 2012 til revision + forventet budget 2013 v/ Inge
Budget vedr. 2012 er fremsendt til BDO revision og vil blive revideret i dagene 18-19.
februar. Revideret budget vil blive sendt ud til medlemmerne i årsberetningen og vil blive
fremlagt til orientering på generalforsamlingen i maj måned.
Forventet budget for 2013 på 1.465.000,- kr. blev fremlagt og gennemgået.
5. Orientering siden sidst v/ Inge
Netværksmøderne kl. 16.00 – 17.30 er aftalt til:
o 14/3 Guldborgsund Frivilligcenter (Inge, Margrit, Marianne)
o 28/5 Magelbrænde Forsamlingshus (Inge, Margrit, Marianne, Poul)
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o 15/8 BlishøjgårdCentret (Inge, Margrit, Marianne)
o 12/9 Stoppestedet (Inge, Margrit, Marianne, Jannie)
Møderne er de frivilliges forum for netværk, indblik og drøftelse. Borgmesteren og
Socialudvalgsformanden er indbudt som ”lyttere”, Centerleder Inge Hansen styrer
møderne og bestyrelsesmedlemmerne deltager i det omfang det er muligt.
Temaerne fra netværksmøderne vil blive fremlagt og drøftet på det årlige dialogmøde for
nærmere afklaring og beslutning.
Indbydelse er sendt til vore medlemmer og derudover er der aftalt der sendes plakatopslag
ud i de lokale samlingssteder.
Slip Frivilligheden løs 27.09.2013
Inge foreslog at vi i 2013 indbyder de frivillige til en fri-dag, med sjove og spændene tiltag,
der på forskelligvis sætter fokus på de elementer, der er i spil i den frivillige indsats. I givet
fald at der nedsættes en arbejdsgruppe, der i samarbejde med Else Mortensen og Inge
Hansen vil arbejde videre med ideen. Det er aftalt, at de der ønsker at indgå i arbejdsgruppen, snarest og inden udgangen af februar måned, har givet besked til Inge.
Dialogmøde 05.11.2013
Byrådssalen er blevet for lille og det er besluttet at forsøge at flytte dialogmødet ud i
lokalområderne. Aftalt Inge undersøger og aftaler hvor det skal holdes i 2013.
Generalforsamling 23.05 på valg i ulige år er:
Næstformanden (skal vælges direkte på generalforsamlingen.) Rikke Terney er
gravid og stiller ikke op til genvalg i denne omgang.
Medlem Dorthe. Deltog ikke i mødet pga. af ferie – afventer afklaring.
Medlem Jannie. Modtager genvalg.
Bestyrelsen vender tilbage med evt. forslag til kandidater til næstformandsposten.
Tema i forlængelse af generalforsamlingen? .
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Det blev aftalt at Temaet i år skulle være ”orientering om nye projekter i Guldborgsund
FrivilligCenter” v/ Centerleder Inge Hansen.

Punktsættes 5A. Formanden havde et punkt vedr. ansøgning personligt tillæg.
Der er ansøgt og bevilliget kr. 50.000,- (årligt tilskud) andre kommunale tilskud fra 2013 og
årene fremover. Beløbet er ansøgt for at imødekomme ønsket om at kunne imødekomme
et personligt kvalifikationstillæg til Centerlederen.
6. Eventuelt
Der blev drøftet kriterier og regler for hvornår man indsætter en suppleant i bestyrelsen.
Det blev aftalt, at når et bestyrelsesmedlem er fraværende mere end 2 på hinanden
følgende bestyrelsesmøder, indkaldes suppleant. Ved bestyrelsesmedlemmets tilbagevenden, fratræder suppleanten bestyrelsespladsen og indgår igen i sin oprindelige plads i
rækken af suppleanter.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag den 9. april kl. 16.00 – 18.00
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