Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag den 13. august kl. 16.00 – 18.00, Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F
+ suppleanter indbudt til dette møde.
Afbud fra: suppl. Eva Pedersen og Connie Hansen
1. Bemærkninger til referat den 04. juni 2013?
Der var ingen bemærkninger til referatet.
2. Andre punkter til i dag?
Der var ingen andre punkter.
3. Fremlæggelse budget 2013 v/ Dorthe
Budget fremlagt og gennemgået – ser ud til at holde som forventet.
4. Forslag og drøftelse af udvælgelse Årets Frivilligpris v/ Inge
Der blev aftalt, at man i år i brevet til foreningens kontaktpersoner, hvor der
indbydes til dialogmødet vil opfordre til at foreningerne indstiller kandidater til årets
frivilligpris. Derudover vil man indføre et fast punkt på bestyrelsesmøderne ”de gode
historier”. Såvel de gode historier - som de indstillinger, der modtages fra
foreningerne, vil være grundlag for hvem bestyrelsen indstiller til årets frivilligpris.
Frivilligprisen overrækkes på det årlige dialogmøde.
5. Udviklingspuljen. Hvordan kan vi inddrage de frivillige, således at vi kan bruge
midlerne til de nye ideer, de frivillige ønsker iværksat? v/Edvard
Det kan være svært at vide hvilke tiltag, der er berettiget til at komme i betragtning
til midler fra udviklingsmidlerne. Det kan være nye tiltag, som ikke tidligere har
fundet sted og/eller det kan være nye foreninger, der kommer til i løbet af året (efter
ansøgningsfristens udløb). Det blev besluttet, at indføre et fast punkt på
bestyrelsesmøderne med indblik og orientering om ansøgte midler fra uddannelsespuljen. Således at bestyrelsen kan være orienteret og opmærksom på hvor mange
midler der er ansøgt/bevilliget og ligeledes at få orienteret i lokalområderne om
mulighederne for hvorledes disse midler kan ansøges/anvendes.
6. Opfølgning og drøftelse af temaer til det årlige dialogmøde v/ Inge
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Efter spændende drøftelse blev det besluttet at temaet til dialogmødet i år skal
være ”hvordan sikrer vi en fortsat politisk og embedsmands bevågenhed om den
frivillige indsats i Guldborgsund”. Her vil vi bede Borgmester John Brædder og
Socialudvalgsformand Edvard Traberg samt den nye Kommunaldirektør Claus
Thykær om at overveje og komme med et indblik/oplæg, som skal være udgangspunktet for en fælles drøftelse om hvordan vi forestiller og ønsker et tæt samspil og
fortsat udvikling af den frivillige sociale indsats lokalt. Alle vore foreninger inviteres
til at deltage med 2 medlemmer og alle lokalpolitikere og kommunale Centerchefer
indbydes til at deltage det årlige dialogmøde, der i år afholdes den 5. november kl.
17.00 på Landsbyen, Våbensted. Indbydelse er sendt til medlemmerne og vil blive
sendt til politikerne og Centercheferne i løbet af næste uge.
7. Orientering siden sidst v/ Inge
a. Nyt frivilligcharter
var fremsendt med dagsordenen og gav ikke grundlag til yderligere drøftelse,
men en konstatering af intentionerne og ordene var fine, og det handler om
at de også bliver gjort til virkelighed – lige nu er der megen lovgivning der
”går i den modsatte retning” og strammer op om administrative krav.
b. 3-timer ad hoc tjeneste
Indblik og orientering om at der i Guldborgsund er et stort netværk, der
tilbyder frivillig håndsrækning. Når dette foreningsnetværk ikke kan løse en
konkret opgave, så er der etableret en ad-hoc tjeneste på tværs af
foreningerne, der tilbyder at hjælpe i en ikke tilbagevendende situation.
8. Andet.
Else Mortensen orienterede om Studieturen til England, hvor en gruppe
embedsfolk og lokalpolitikere havde besøgt og fået indblik i den Engelske frivillige indsats.
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag den 8. oktober kl. 16.00-18.00.
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