Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag d. 11. februar kl. 16.00 – 18.00, Banegårdspladsen 1A.
Afbud: Else Mortensen. Noel Perning mødte ikke op.

1. Bemærkninger til referat den 14. januar 2014?
Nej, ingen har bemærkninger.
2. Andre punkter til i dag?
Nej
3. Præsentation af Centret for Bo Abildgaard, der er formand for Folkesundhed- og
Omsorgsudvalget v/ Birgitte
Birgitte præsenterede Centret, og vi tog en runde hvor hvert bestyrelsesmedlem
præsenterede sig selv og den forening de kommer fra. Bo fortalte at han har været i
politik i mange år, har været frivillige i sports- og kultursammenhæng og at han har
siddet som sagsbehandler på kommunen og derfor også kender det kommunale
system fra medarbejdervinklen.
4. Fremlæggelse regnskab 2013 og budget 2014 v/ Dorthe
a. Foreløbigt årsregnskab 2013 vedhæftet.
Regnskabet er opstillet på samme måde, som det vil se ud, når det
kommer fra revisoren. Det viser et lille overskud på 14.257 kr. Dorthe vil
afsætte nogle timer til at hjælpe med at få overblik over udgifterne i de
kommende uger, så alle kan blive klædt på til generalforsamlingen. Der
er stadig usikkerhed omkring det særlige tillæg, og om der overføres
penge fra §18 midlerne, fordi der har været et mindreforbrug af disse
midler i 2013. Birgitte er blevet lovet et opklarende møde med Jesper
Rothberg omkring regnskabet og konteringsregler.
b. Indtægtsbudget for 2014.
Der er bevilget PUF for i år og perspektiverne i PUF-midlerne
gennemgås. Vi aftaler at tage økonomien op på de næste møder som
punkter og få diskuteret igennem, hvilke perspektiver der er for de
kommende år, når Grundfinansieringen falder. De nye budgettal er ikke
ført ind i regnskabsprogrammet. Årets nye budget er med andre ord
ikke på plads endnu.
c. Januars regnskab fremlægges på mødet.
Birgitte fremlægger et direkte print fra regnskabsprogrammet, og
skitserer rammerne for brug af de bevilgede midler.
5. Oversigt § 18- udviklingsmidler v/Else
Else er på ferie. Birgitte fremlægger Centrets forbrug af §18 midler i
2013.
6. Hvordan går det med spørgeskemaerne? v/Margrit

Der er planlagt møde i Gårzoneudvalget dagen efter, men dette møde
udskydes på grund af sygdom og travlhed i gruppen. Det forventes at
gruppen er i godt i gang med analysen til næste bestyrelsesmøde.
a. Kan vi finde midler? v/ Else?
Spørgsmålet følges op af Birgitte og tages op igen ved næste
bestyrelsesmøde.
Herunder findes link til konferencen i Horsens.
Programmet:
https://files.conferencemanager.dk/medialibrary/9cf31c6e-288b-4b2c9927-d65d762a2b8f/images/Frivillighed2014_Program.pdf
Beskrivelse af konferencen her:
http://event.cok.dk/frivillighed2014
Center for Frivilligt Socialt arbejdes beskrivelse:
http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Nyheder/Invitati
on+til+konference+om+samarbejde+mellem+kommu+(64502)

7. Den gode historie siden sidst
Birgitte er glad for at bisidderne er tilbage fra ferie. Der er mange der
har brug for dem. Charlotte er glad for at Drop In er på benene igen
med Asmus’ mellemkomst. PK peger på de store problemer omkring
overgang til NemID og E-Postkasse og på hvor usikre borgerne er.
Birgitte fortæller at IT-Informationsmøder er hotte for tiden -5 møder i
januar har været fyldt op og 5 møder i februar forventes at blive fyldt
op.
8. Generalforsamling.
a. opdatering på kandidater til bestyrelsen. Jørgen Hansen E-Administrationen har
sagt ja tak.
b. Vigtigheden af at finde endnu en mand – og meget meget gerne en fra et af
lokalområderne.
Margrit har henvendt sig til Carsten Stoemann Rasmussen fra OCD –
foreningen (Sakskøbing), om han kunne være interesseret, hun afventer
svar. Der var ikke andre gode forslag, men alle tænker videre.
9. Vedtægter
Alle bedes nærlæse vedtægterne. De findes på hjemmesiden. Er der ønske om
ændringer.
http://www.fri-villig.info/om-centret/vedtagter/
Vedtægterne sættes på dagsordenen igen næste gang.
Margrit gennemgik vedtægterne og bad alle om at se bl.a. på §3:
Hjemsted Kbh – kontaktperson Kbh
Hjemsted Kbh – kontaktperson Guldborgsund

Hjemsted Guldborgsund – kontaktperson Guldborgsund
Hjemsted Guldborgsund – kontaktperson Kbh
Se også på § 4:
Stk 1.

”blandt medlemmerne valgte bestyrelse”
Nu, kan frivillige i f.eks. Ad Hoc ikke vælges til bestyrelsen,
når de ikke er en forening.

Stk.3

Hvad med antallet af deltagere til generalforsamlingen, vi
er ved at have problemer med at kunne være der alle
sammen – 178 x2

Stk.4 *10
§ 5 stk. 1.

”konstituerer sig med kasserer og sekretær
”konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med
kasserer og referent”
”Lederen fungerer desuden som sekretær for bestyrelsen”

Stk.3

§ 11

”Ved foreningens opløsning forholdes med
foreningsformuen i overensstemmelse med vedtægternes
§2

10. Orientering siden sidst v/ Birgitte
a.
Orientering om Puljestyrelsen
Trivielt, men der står Inges navn på bevillingen af PUF, Birgitte arbejder
videre med problemet, og ingen afklaring af ”Min Side”
problematikken.
b.
Referat fra Konference på UCS om implementering af de frivillige værdier hos ansatte
Skuffelse at spore hos de frivillige, som syntes de fik for lidt ud af det.
Der var for få elever og emnerne var for højttravende. Oplæggene
findes på DVD og kan fås hvis man ønsker det.
c.
Temaaften for Centerledere og bestyrelser om Lobbyisme.
Birgitte og Charlotte var i Humlebæk. Foredraget var godt, lærerigt og
inspirerende. Slides der blev brugt ved foredraget, kan fås ved
henvendelse til Birgitte.
d.
Det politiske årshjul.
Temaaftenen om lobbyisme afstedkom en samtale med Edvard om
livets gang i det politiske liv. Han anbefalede at man gjorde sig bekendt
med den kommunale organisationsplan:
http://www.guldborgsund.dk/~/media/Administrativ_organisation/Organisation_navne_in
teraktiv_reader.ashx

Det er også vigtigt at forstå at alle økonomiske dispositioner bør være
færdige i april – maj og formidlet vider til de rette personer, så
beslutningstagerne er klædt på til at kunne beslutte og kende
konsekvenserne af deres beslutninger, før de går i gang med de
indledende budgetforhandlinger, som starter så småt allerede før
sommerferien.
Birgitte bygger videre på hjulet, når der opstår lejlighed til at spørge
om specifikke ting.
Det aftales at økonomien sættes på dagsordenen og at Bo og Birgitte
tager en indledende snak om problemstillingerne.
11. Andet
Næste bestyrelsesmøde ONSDAG d. 12.marts kl.16
SOSU-skolen er lånt til generalforsamling.
Margrit orienterede om, at der arbejdes med udformning af en kontrakt til Birgitte. Der
afventes kommentar fra Else.
Der blev talt om at lave en ”Brain Storm” omkring Frivilligdagen – arbejdsgruppen arbejder
videre med området.

