Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Onsdag d. 12. marts kl. 16.00 – 18.00, Banegårdspladsen 1A.
1. Bemærkninger til referat den 11. februar 2014?
Nej
2. Andre punkter til i dag?
Råskitse til Slip Frivilligheden Løs er færdig, sættes på under Andet
3. Fremlæggelse af Budget 2014 v/ Dorthe
a. januar - februar regnskab.
Vi har brugt lidt under 1/6 af budgettet, ellers ser det pænt ud.
b. Birgitte gennemgår hovedlinjerne i Centrets økonomi.
Forretningsgangen i Grundfinansieringen blev gennemgået, og hvordan
Centrets økonomi i procentdele står i forhold til hinanden. Det er vigtigt
at se frem til 2015 allerede nu, da grundfinansieringen bliver skåret ned
næste år. Det foreløbige resultat af PUF-regnskabet forelå, og skal laves
færdig til aflevering i morgen.
c. regnskabsmøde med Else v/Birgitte og Else
Det blev et kort møde med Else og et længere med Jesper. Lige nu
handler det om PUF og få det klaret. Han har hjulpet med nogle
kontoudtog og lidt advisering om bogføringsmåder. Jesper får en liste
med de nye projektnavne, så han kan oprette de rigtige konti.
Samarbejdet fortsætter om at tilpasse forventninger og virkeligheder.
Else gør opmærksom på at alle overføringer af midler til i år er
fastfrosset.
4. Oversigt § 18- udviklingsmidler v/Else
Da kommunens regnskabssystem er under opdatering, kniber det med at få de rigtige
tal på bordet. Hvis nogen har brug for at få tallene oplyst er de velkomne til at
henvende sig til Else. Vi får tallene på næste møde.
5. Ansatte i Centret
Birgittes ansættelsespapirer er underskrevet, Signes skal der lige arbejdes med, det er
noget med overenskomster.
6. Analysen af undersøgelsen v/Margrit
a. Rapporten er fremsendt sammen med dagsordenen her.
Det er meget vigtigt at alle byder ind med tanker som er glemt, ikke taget højde for,
ikke fået øje på etc.
Poul præciserer at det bør fremgå tydeligt at frivillige kan påtage sig
opgaver men aldrig pålægges opgaver. Det skrives ind i rapporten.
Der opstår livlig snak om bordet om gråzoner.
b. §18 ansøgning er afsendt,
vi afventer svar
c. Inviterede til Horsens og optaktsmøde planlagt.

Line fra Kildebo, John fra Ældresagen, Lisbeth fra Flerkulturelt Center og
Bente Svanvig Hospice har foreløbig sagt ja tak til at deltage i
konferencen, hvis midlerne kommer. Der er planlagt et optakt møde
tirsdag d. 25.3.kl 17:00
d. invitation til respektive interessante Centerchefer.
Else og Birgitte arbejder på at få invitationen til Centercheferne i stand.
Else fremlægger projektet på Centerchef møde på tirsdag, hvis tiden
tillader det.
7. Den gode historie siden sidst
Gynda har endelig fået den hjælp hun har behov for. Hun er kendt af alle
i Ad Hoc-Tjenesten, det er godt for hende.
Margrit glæder sig over at undervise mennesker på Kroniske Smerter
hold, det er så positivt.
8. Generalforsamling.
a. opdatering på kandidater til bestyrelsen. Carsten Stoemann har sagt nej tak
b. Edvard Traberg er spurgt
Margrit tager kontakt for at høre om han er nærmere en afklaring.
c. andre bud på kandidater?
Nej, alle tænker videre.
d. ordstyrer – Bo
Birgitte spørger Bo på mail.
9. Vedtægter
Alle bedes nærlæse vedtægterne. De findes på hjemmesiden. Er der ønske om
ændringer.
http://www.fri-villig.info/om-centret/vedtagter/
Der henvises til referatet for en opdatering på problemstillingen
Vi sætter vedtægterne på dagsordenen til næste møde også og alle
bedes kigge forslagene efter med kritiske øjne. Se bagest i referatet.
10. Orientering siden sidst v/ Birgitte
a. Puljestyrelsen
Vi er nu på Puljeportalen, og begge sager er tilknyttet.
b. Erfa-møde med IT-gruppen
Gruppen er meget interesseret i at være åben for alle der har behov.
c. besøg i lokalområderne – Gigtforeningen, Stoppestedet i Nysted og oplæg i
Horbelev Landsbyforening
Det er godt at komme ud og både se hvad de frivillige laver i
lokalområderne og også at se på hvad Frivilligcentret indeholder.
d. Forsikringens udbetalingen
Erstatning jf. 2 stk fakturaer fra Fona
- Selvrisiko

kr. 21.794
kr. 3.583

I alt til udbetaling
kr. 18.211
Beløbet er modtaget på check og indsat på kommunens konto.
e. Hallen koster 490 kr. timen skal bookes et par måneder i forvejen.
Til dialogmødet i november der tænkes som en konference, kan vi
måske leje hallen.
f. Forbrugerrådet og Skat tilbyder et foredrag om Skat.
Birgitte har inviteret 4 bisiddere, og de har alle sagt ja tak.
g. Messen i forgående weekend.
Messen gav kontakt til både en socialrådgiver og en
skilsmissesagsbehandler, som vi hilser velkommen i bisiddergruppen.

11. Andet
Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 8.april kl.16
Birgitte skitserede forløbet af Slip Frivilligheden Løs

Vedtægtsændringer:
§ 3 Medlemmer – den gamle tekst
Stk. 1 Som medlemmer kan optages frivillige sociale foreninger og grupper med hjemsted
og/eller kontaktperson i Guldborgsund Kommune.
Stk. 2 Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

§ 3 Medlemmer, ny tekst
Stk. 1 Som medlemmer kan optages frivillige sociale foreninger og grupper med hjemsted
og/eller kontaktperson i Guldborgsund Kommune.
Stk. 2 Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til centerlederen.
Bemærkning:
Da medlemsdelen er et af kriterierne for at kunne søge grundfinansiering i Socialministeriet
og centerlederen er ansvarlig for ansøgning og afrapportering overfor ministeriet er det
oplagt at centerlederen administrerer medlemstilgangen.

§ 4 Generalforsamling – den gamle tekst
Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
10.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

I lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.
I ulige årstal vælges næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer. Efter valget konstituerer
bestyrelsen sig med kasserer og sekretær.

§ 4 Generalforsamling – ny tekst
Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
10.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

I lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.
I ulige årstal vælges næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bemærkning:
- det præciseres i §5 stk. 1 under Bestyrelse, at den konstituerer sig med en kasserer.

§ 5 Bestyrelse – gammel tekst
Stk. 1 Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Bestyrelsens møder er åbne for en
repræsentant for Guldborgsund Kommune. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter
generalforsamlingen med kasserer og referent.
§ 5 Bestyrelse – Ny tekst
Stk. 1 Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Bestyrelsesmøderne er efter aftale
åbne for repræsentanter for såvel den administrative som den politiske del af
Guldborgsund Kommune, der dog deltager uden stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig
selv efter generalforsamlingen med kasserer.
Bemærkning:
– der er på nuværende tidspunkt ikke beskrevet om deltagerne fra kommunen har
stemmeret.
- der kan være inviteret flere kommunale gæster afhængig af emnet
-det kan være andre gæster end de faste repræsentanter.
§ 11 Nedlæggelse af foreningen – gammel tekst
Ved foreningens opløsning forholdes med foreningsformuen i overensstemmelse med
vedtægternes § 2.
§ 11 Nedlæggelse af foreningen – ny tekst
Ved opløsning af foreningen, tilbagebetales foreningens eventuelt ikke anvendte midler, der
er tildelt foreningen som offentligt tilskud, til de retsmæssige bevilgende instanser.

Ved opløsning af foreningen, forvaltes foreningens eventuelt ikke anvendte midler, efter de
retningslinjer midlerne er givet under. Indbo, materialer og restmidler ingen kan gøre krav
på, gives til den frivillige sociale indsats efter den afgående bestyrelsens beslutning.
Bemærkning:
Det præciseres ikke i §2 hvordan man forholder sig ved en opløsning af Guldborgsund
Frivilligcenter.

