Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Mandag d. 2. december kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A.
Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.
1. Bemærkninger til referat den 6. oktober 2014?
a.
mængden af bilag gennemgås.
Der er ingen klager over mængden, referatet bliver læst og de andre ting læses, hvis der er
interesse for emnet.
2. Andre punkter til i dag?
Else fortæller om møde i §18 -79 udvalget under orientering.
3. Formand Margrit Lynn Tarby er trådt tilbage pga. sygdom v/ Fungerende næstformand
Charlotte Kjældmand. Status på Næstformandsposten og indtrædelse af næste suppleant
Anne Marie Sakstrup-Blom
I den fungerende formands fravær kan bestyrelsen ikke tage stilling til udnævnelsen af en
fungerende næstformand. Den fungerende formand er velkommen til at henvende sig til
ethvert bestyrelsesmedlem for sparring. Vi tager emnet op igen på bestyrelsesmødet i
februar. Forretningsordenen siger: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen inklusiv
formand og/eller næstformand er til stede.
4. Status på Sygemeldinger
a.
Jannie Bech
Jannie Bech har meddelt på mail til Centerlederen, at hun udtræder af bestyrelsen på grund
af sygdom. Charlotte er underrettet. Susanne Pouelsen, der har vikarieret for Jannie Bech,
er dermed indtrådt permanent i bestyrelsen i hendes sted.
5. Fremlæggelse af Budget 2014 v/ Dorthe
a.
hvis der på mødedatoen skulle foreligge afklaring af FRIG-puljen eller PUF-puljen kan
vi tage stilling til budget 2015.
b.
Kommunal medfinansiering
Birgitte afventer at Jesper Rothberg fremsender den endelige underskrift på kommunal
medfinansiering. Brevet skal være Socialministeriet i hænde senest 15. januar 2015.
Birgitte meddeler at FRIG-Puljen til grundfinansiering af frivilligcentre blev meldt ud i
torsdags og at ansøgningen er afsendt søndag aften.
Regnskabet indeholder nu de opdaterede budgettal som er sendt til Jesper Rothberg.
Udskriften indeholder en ekstra kolonne som fortæller om de sidste forventede udgifter i år,
samt ønsker til forbedring af centret i år.
Med den økonomiske situation vi befinder os i, vil Else tage en snak med
økonomiafdelingen.
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6. Møde med Centercheferne fastlagt til 10. december kl. 14
a.
dagsordenen gennemgås
Aflyst pga. uoverensstemmelse mellem Birgitte og Else. Afklaret nu og Else booker en tid
hos Centercheferne en eftermiddag i januar mellem 14 og 16. Vi afventer en ny dato.
Ny dato er nu oplyst 25. februar kl. 14:00
7. Den gode historie siden sidst
Alle kommer med en god historie - lidt har også ret!
Erling har haft besøg af Birgitte hos De Frivillige i Nr. Alslev. Besøget var en succes, og
alle gik hjem med god viden om, hvad der foregår i Guldborgsund.
Anne Marie havde været på Cuba og havde undersøgt hvad den frivillige indsats
bestod af der. Spændende at høre om forhold i andre lande.
Birgitte havde været i Nysted til et Informationsmøde, hvor det var de kendte frivillige
der dukkede op. Det bragte kendte temaer på banen men de fik også informationer
om resten af Guldborgsund.
8. Forretningsordenen til underskrift
Forretningsordenen er nu underskrevet af næsten alle - Charlotte, som er fraværende
i dag, mangler.
9. Referat af mødet om Visioner v/Charlotte
Birgitte fortalte kort, hvad en vision er, og hvad det betyder for den fremtidige tilpasning af
arbejdsopgaverne. Jørgen beskrev mødet i korthed. Vi arbejder videre på
arbejdsgruppemøde i januar.
10. Dialogmøde. v/ Birgitte
a.
Evaluering - hvert gruppemedlem bedes medbringe et kort referat fra gruppens
arbejde til årsberetningen.
Der var bred enighed om at mødet var godt - dvs. nogle grupper var snakkende, andre ikke.
To grupper ville ønske, at der var spørgsmål, som alene skulle diskuteres i deres gruppe, og
gerne et til hver halvdel.
11. Årshjulet - hvordan passer det med virkeligheden?
Birgitte gennemgik pindene på årshjulet - møde 4:
Forvaltning af regnskabets restbeløb - gennemgik vi tidligere
Dialogmøde arbejdsgruppe nedsættes - består af Dorthe og Else
Politisk arbejdsgruppe fremlægger planer for det kommende år - det fungerer ikke endnu.
Generalforsamling arbejdsgruppe nedsættes - består af Erling - Susanne - Marianne. SOSUskolen er bestilt til d. 20. maj. Birgitte indkalder de respektive arbejdsgrupper.
Næste års budget fremlægges - da puljen blev meldt ud i torsdags, skal vi først til at lægge
budget efter de midler, vi kan søge nu. PUF-midlerne bliver efter al sandsynlighed først
meldt ud sidst i januar /først i februar.

Guldborgsund Frivilligcenter • Banegårdspladsen 1A • 4800 Nykøbing F • Telefon: 51281205 / 54820055
bli@fri-villig.dk • www.fri-villig.dk
2

12. Orientering siden sidst v/ Birgitte
Else starter:
Der er søgt §18 midler for 1.8 million
I §18 puljen er der 731.000 i puljen + 136.000, der har været indefrosset, til uddeling.
Der er 199.000 i §79 puljen
Der er 112.000 i udviklingspuljen (puljen forsvinder i 2016)
Der har været møde i udvalget og når de sidste justeringer er på plads, så får alle besked.
Efter al sandsynlighed en gang i næste uge. Birgitte modtager en liste over uddelte midler,
som lægges på hjemmesiden ligesom tidligere.
Birgitte fortsætter:
a.
FriSe og orientering om vedtægtsændring
Ligger stille indtil videre.
PersonaleJurist
FriSe har nu tilknyttet en PersonaleJurist. Vedkommende kan kontaktes telefonisk og
svarer på spørgsmål. Hvis hun skal i gang med skriftligt arbejde faktureres der for
timer.
Nyt kontor
FriSe er nu flyttet fysisk til Århus, lige ved banen.
b.
Konferencer
Frivilligrådets årsprisuddeling
Flere frivilligcentre var mødt op for at blive klogere på, hvad en Socialøkonomisk
Virksomhed er for en størrelse, for det kunne måske være en mulighed for at få
indtjening til centret. Vi blev alle klar over, at det nok ikke var en mulighed. Der er
ikke væsentlig forskel på at være en virksomhed og være en Socialøkonomisk
Virksomhed.
Frivilligrådets årsmøde "hvem er med i fællesskabet?",
Den væsentligste taler var Anders Fogh Jensen, filosof, emnet var: Forventningerne
til civilsamfundet er støt stigende og borgerne pålægges i stadig stigende grad krav
om at tage initiativ og ansvar. Men hvordan er den retorik opstået og hvad betyder
den for statens forhold til borgerne? Altså der hvor man er svagest skal man
præstere for at blive en del af et fællesskab.
c.
Regeringens 10 punkter Det er udvikling, og det går langsomt
d.
2 bestyrelsesmedlemmers deltagelse i FriSes kursus for bestyrelsesmedlemmer d. 12.
januar i København
Jørgen har meldt sig som den første, Charlotte tilbydes først den anden plads, ønsker
hun ikke at bruge den meldes det ud til bestyrelsen om nogen ønsker at deltage..
Ekstra:
Birgitte får besøg af en konsulent fra Jobcentret, der skal godkende centret til "job med
løntilskud" i næste uge, hvilket betyder, at vi måske får glæde af Christina, som I mødte til
dialogmødet, i 3 måneder frem. Om centret skal have frivillige som en del af arbejdsstyrken,
er stadig til diskussion. Birgitte mener, at hvis ikke vi kan klare opgaverne (og det arbejder
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vi på skal rettes til), er det en tilpasning, der skal til, ellers deltager vi selv i et gråzonecirkus.
Status: Ansøgning godkendt, Christina starter d. 11.12.14 og bliver i 3 mdr.
Christina Sylvest kommer forbi til en snak om de 200.000, som frivilligcentret skal ind over i
forhold til ældrepuljen.
Der er konference om Projekt Frivillig i december, som er Jobnet for frivillige på internettet.
Jeg ved meget lidt om projektet og regner med at deltage for informationen.
Jeg har møde med henholdsvis Charlotte Møller og Rie Zibrandtsen fra Borgerservice om
henholdsvis snitfladerne i forhold til kan og skal opgaver, og IT-opgaven med den bølge af
selvbetjening, der netop er trådt i kraft.
Frivilligbørs - Slip Frivilligheden løs - holder første møde d. 11. december. Der er 3, der har
meldt sig foruden Jørgen. Dorthe meldte sig hermed også.
Der er netop løbet en eftermiddagskonference ind d. 13. januar - gratis dog tilmelding

Husk at TechSoup serverer billige officeløsninger til PC, hvis man er en frivillig organisation.
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13. Andet
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 10. februar kl.16

HAR DU PUNKTER TIL ARBEJDSGRUPPEMØDET
- modtages de senest til næste bestyrelsesmøde 2. dec.
- dagsorden til mødet udsendes med referatet fra decembers
bestyrelsesmøde.
Der er arbejdsgruppemøde tirsdag 13. januar kl. 16 – 18 for bestyrelsen
Punkter på arbejdsgruppemøde:
50. min
Visioner - på baggrund af mødet 2. december har alle forberedt et indlæg om visioner
40. min - Hvad er den politiske taktik for det nye år?
Skal Bjarne inviteres som medlem af den politiske gruppe?
20. min
Jobbørs planlægning, referat fra mødet i december - handleplan?
10. min
Birgitte "hvad sker der i det nye år?"
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