Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Mandag d. 6. oktober kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A.
Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014?
Nej
2. Andre punkter til i dag?
Nej
3. Status på Sygemeldinger
a.
Jannie Bech
Da Margrit er syg tages punktet op på næste ordinære bestyrelsesmøde. Birgitte mener at
Jannie er sygemeldt indtil Jannie har meddelt Formanden, at hun igen kan deltage i
arbejdet.
b.
Marianne Andersen
Marianne mødte op i dag, det har således ikke været nødvendigt at indkalde en suppleant.
4. Fremlæggelse af Budget 2014 v/ Dorthe
Dorthe bemærk at, i forhold til tiden har vi stadig mange penge tilbage. Birgitte bemærker,
at der mangler husleje, og at de sidste ting fra Slip Frivilligheden Løs lige er bogført, Der
mangler også stadig regninger. Der sendes et opdateret regnskab med referatet ud, og
beretning om restbeløbene.
a.
Der er nu søgt § 18 midler - Centrets ansøgninger gennemgås v/ Birgitte
Der er sendt følgende ansøgninger:
Fællesforsikring
20.000 kr.
Fællesannonce
60.000 kr.
Slip Frivilligheden Løs
30.000 kr.
Årets Frivilligpris
2.000 kr.
Revisorudgifter
20.000 kr.
I alt

132.000 kr. hvilket er 49.000 mindre end
sidste år. (181.000 kr.)

5. Oversigt § 18- udviklingsmidler v/Else
a.
Den nye ansøgningsformular
Ansøgningsformularen gik i luften d. 23. september. Der er sendt brugernavn og
adgangskode ud til alle foreninger, der sidste år har søgt §18 og §79 midler. Der er
mailet til den anvendte mail på ansøgningen.
Dem der har brugt den digitale løsning, er glade for den - Birgitte bemærkede at
problemerne havnede hos hende - nogen havde ikke fået adgang til at søge §79 selv
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b.

om de er en pensionistforening, nogen har skiftet formand så mailen er gået i den
gale mailboks.Vi må arbejde på at alle næste år er klædt bedre på til det.
§18 deadline overstået, status.
Status bliver givet til næste ordinære bestyrelsesmøde. Der er pga. personalerokering
ikke endnu overblik over ansøgningsmængden.
Der er Byrådsmøde d. 9. okt. Her skal budgettet, som det er fremlagt af udvalgene,
vedtages. Der vil så i §18 puljen være ca. 759.000; i §79 er der ca. 196.000.

Til rest lige nu er der
§18 - 1000 kr.
§79 - 57.000 kr.
Udviklingspuljen 8.000 kr.
6. Den gode historie siden sidst
Alle kommer med en god historie - lidt har også ret!
Marianne havde haft en dejlig Slip Frivilligheden Løs og havde haft kontakt til 3 som hun
kunne bistå med vejledning - og det gør det det hele værd. På grund af knaphed på tid,
forlader vi hurtigt emnet.
7. Forretningsordenen - bemærkninger?
a.
Suppleanter deltager på møderne?
Da der er bestyrelsesmøderne hver anden måned fremover, er det lidt for meget at
suppleanterne deltager en gang i kvartalet, det er 4 ud af 6 årlige møder. Hvert halve
år er foreslået, og de kan deltage i arbejdsgruppemøder efter behov, så tit de ønsker.
Dette skrives ind i forretningsordenen
De næste 2 punkter skrives sammen og indføres i forretningsordenen.
b.
Bestyrelsesseminar er det tilbagevendende? Ja
c.
Evaluering af bestyrelsesarbejdet - hvornår, form, indhold? Arbejdsgruppe?
Birgitte har indskrevet med rødt, at der skal holdes APV (arbejdspladsvurdering) med
lederen hvert 3.die år (lovkrav), og at der holdes seminar med evaluering.
Birgitte skriver den færdig til underskrift - hvis ikke der fremkommer protester på mail
inden 27 oktober.
8. Præsentation af den Politiske gruppe v/ Jørgen
a.
Har vi styr på formålet?
Jørgen mener målet er klart. Vi skal arbejde for at politikerne ser os som
samarbejdspartnere. Hvordan vi kommer videre med det kræver en snak.
b.
Jørgen og Bjarne har haft møde med Bo.
Mødet med Bo blev refereret som positivt. Der skal igen tages kontakt til Bo for en
opfølgning. Dette er nødvendigt da han kun har deltaget i 1 bestyrelsesmøde i år, og
vi har brug for kontakten.
9. Indkaldelse til møde om Visioner v/ Margrit og Charlotte
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Charlotte forklarer at Visionsgruppen har lavet et udkast og gerne vil indbyde til diskussion
mandag d. 17.11 kl. 18:30 tilmelding til Margrit.
10. Slip Frivilligheden Løs 2014. v/ Birgitte
a.
Evaluering
Der deltog ca. 35 foreninger og ca. 100 frivillige. De 15 foreninger var ikke meldt til på
forhånd og dukkede primært op for at se på. Der var hyggeligt på pladsen, og det lod
til at alle fik snakket med interesserede borgere.
Slip Frivilligheden Løs Gruppen holder et evalueringsmøde, når regnskabet foreligger,
det fremlægges på næste ordinære bestyrelsesmøde.
Charlotte fremlægger en klage over tidspunktet. Der er ikke ret mange unge
mennesker på gaden på det tidspunkt, og der er heller ikke nogen unge, der har fri til
at deltage i arrangementet.
11. Dialogmøde planlægning v/ Birgitte
Margrit meddeler at hun efter al sandsynlighed bliver forsinket på dagen
a.
hvem skal have frivilligprisen - indstillinger?
Der er endnu ikke kommet nogen indstillinger, men annoncen har været i avisen og vi
håber, at der kommer nogen.
Vi skal tage en beslutning om, hvem der skal have den. Indstillinger fremsendes og
afstemningen bliver klaret på mail kort efter deadline, som er 1. nov.
b. Bordplan
Birgitte orientere om, at der ikke endnu er indløbet spørgsmål til politikerne - men der skal
stadig laves en bordplan.
Jørgen melder sig trods uvidenhed. Birgitte indkalder til et møde kort efter deadline, hvor
bordplanen bliver lagt. Det er planen, at der ved hvert bord skal sidde et bestyrelsesmedlem
og tage meget kort referat, så det kan deles til sidst.
12. Orientering siden sidst v/ Birgitte
a.
Vi har tilmeldt os FamilieMessen i Marts, deltagere blandt de frivillige søges.
b.
Zoneudvalget har besluttet at bestyrelsen skal mødes med Centercheferne for de
respektive interesserede områder. Der vedlægges, her i forlængelse af referatet, den
foreslåede dagsorden til mødet. Alle inviteres til at komme med punkter og indhold senest mandag d. 27. oktober, så vil det blive indarbejdet.
c.
Læseheste, der er nu 12 læseheste, og 2 plejecentre er begyndt at booke.
d.
Birgitte deltager i sidste del af arbejdsmiljøuddannelsen for ledere (den er lovpligtig)
og kan nu udforme en rigtig APV.
e.
Birgitte og Signe havde deltaget i Regionens Kick In møde i Holeby, hvor en række nye
initiativer er blevet sat i gang under overskriften "Broen til bedre sundhed". Else
sidder i arbejdsgruppen og fortæller, ved næste ordinære bestyrelsesmøde, mere om
projektet.
f.
FriSe - som er bestyrelsens forening, har i ledernetværket talt om at man skulle stille
et vedtægtsændringsforslag, der gør at man kan tage bestyrelsesmedlemmer med en
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g.

større ekspertise ind udefra i bestyrelsesarbejde. Det kræver, at man arbejder på,
at udforme materiale, der kan bruges. Lige nu er der brug for en tilkendegivelse om,
om det er noget, ledelsesnetværket skal arbejde videre på. Birgitte henstiller til at
man overvejer om man vil sætte sig ind i sagen og evt. deltage på FriSes
generalforsamling til foråret. Der kommer ikke nogen entydig tilkendegivelse ved
dette møde, og det tages op på næste ordinære bestyrelsesmøde.
Birgitte har skrevet på et PUF - projekt for 2015. Det handler om "hvor går de frivillige
hen?" altså, når der kommer nye frivillige ind ad døren, hvordan bliver vi så klogere
på at få dem reelt i gang. Der er kontakt til FriSe for at få prøvet lødigheden af
projektet.
Puljen er ikke meldt ud endnu, ligesom Grundfinansieringen ikke er meldt ud endnu.
Birgitte løftede sløret for et meget råt budget for næste år og håber, at vi på næste
bestyrelsesmøde kan præsentere budgettet for næste år.

13. Andet
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 2. december kl.16, hvor suppleanterne er inviteret
med.
Vi regner med at spise lidt smørrebrød sammen bagefter, så sæt lidt ekstra tid af til hygge.
Pga. Dialog mødet er der ikke afsat arbejdsgruppemøde i november.

HAR DU PUNKTER TIL ARBEJDSGRUPPEMØDET 13. januar 2015
- modtages de senest til bestyrelsesmøde 2. dec.
- dagsorden til mødet udsendes med referatet fra decembers
bestyrelsesmøde.
Der er arbejdsgruppemøde tirsdag 13. januar kl. 16 – 18 for bestyrelsen
Foreløbige punkter på arbejdsgruppemøde:
40. min.
Visioner
40. min - Skal Bjarne inviteres som medlem af den politiske gruppe?
Politik
20. min
Jobbørs planlægning. Tiden løber fra projektet, hvis ikke det kommer i gang nu. Der er
opstartsmøde 11.dec. kl. 14 - 16 i Frivilligcentret - tilmelding til Birgitte senest d. 10. dec.
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20. min
Opsamling på punkter fra de sidste bestyrelsesmøder.
Lad os se lidt frem
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