Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag d. 12. august kl. 16.00 – 18.00, Banegårdspladsen 1A.
Afbud pga. sygdom fra Bo Abildgaard, Jørgen Hansen.

1. Bemærkninger til referat den 4. juni 2014?
Nej.
2. Andre punkter til i dag?
Andet - Ældre Sagen - Erling
Punkt 4 - Ansøgninger til §18 og §79 får ny formular - Else
Andet - Orientering - Marianne
3. Fremlæggelse af Budget 2014 v/ Dorthe
a.
Halvårsregnskab og de nye budgettal
Birgitte forklarer at budgettet nu er ved at være på plads, og at sommerens om kontering nu
kan ses på tallene.
b.
Jesper Rothberg v/ Birgitte
Jesper Rothberg har, efter besøget her i center lige før sommerferien, lovet at tilpasse
budgettallene, når vi har dem klar.
4. Oversigt § 18- udviklingsmidler v/Else
Der er 1000 kr. tilbage i §18 puljen i år
Der er 8000 kr. tilbage i udviklingspuljen i år
Der er 57000 kr. tilbage i §79 puljen i år
Charlotte Christiansen er ny §18-79 medarbejder.
a.
Der er en ny ansøgningsblanket på vej. Vi opfordrer til at begge dele bliver muligt at
bruge i år. Den nye blanket automatiserer indlæggelsen af oplysningerne i et excel-ark.
5. Den gode historie siden sidst
Alle kommer med en god historie - lidt har også ret!
Birgitte: Cykeludlån til kørsel med Kørestole
Birgitte: Værested for indvandrere
Birgitte: Kvinde med ADHD støtte, fået 2 der vil hjælpe
Birgitte: Selvhjælpsgruppe under opstart
Margrit: Besøgshund under udvikling
Erling: Besøgshund blev præsenteret i Nr. Alslevs "Fredagstræf"
Sommeren har været dejligt og de frivillige har hold fri.
6. Årshjul v/ Birgitte
a.
Status på opgaven.
Birgitte præsenterer årshjulet, som hun arbejder på, skal blive et brugbart værktøj for
bestyrelsen. Alle bedes komme med gode råd til, hvad de ønsker at kunne se på det.
Suppleanter deltager på møderne i år - hvordan næste år?

Bestyrelsesseminar til næste år?
Evaluering af bestyrelsesarbejdet, hvornår?
Alle 3 spørgsmål tages op når forretningsordenen skal på dagsordenen.
7. Præsentation af den Politiske gruppe v/ Jørgen
a.
Har vi styr på formålet?
b.
Jørgen og Bjarne har haft møde med Bo.
Da Jørgen er syg, og Bjarne ikke deltager, da han er suppleant, udsættes begge punkter
Næste møde 7. oktober diskuteres de politiske vinkler
8. Præsentation af visionsgruppen v/ Margrit og Charlotte
a.
Har vi styr på formålet?
Visionsgruppen skal undersøge hvilke visioner der kunne være interessante for Guldborgsund
Frivilligcenter at have. Det kan være at se ud på andre centre hvad de tænker og sætter i
søen - det kan være et samarbejde med den politiske gruppe om en vision, det kan være at
se fremad i tiden - hvad rører sig, hvilken slags frivilligcenter skal vi være. Café-varmestue fagligt forum - vi vil være de bedste til - servicer medlemmerne, bosætningspolitik - nye
tilflyttere? og lægge op til handleplaner.
Næste møde 13. januar ser vi nærmere på visioner.
9. Præsentation af Forretningsorden-gruppen v/ Erling og Birgitte
a.
b.

Hvad er det første emne vi skal arbejde med?
Seminaret besluttede at bestyrelsen evaluerer 1 gang årligt, beslutning om hvornår
det skal være skal tages.
c.
Hvem arbejder med at lede bestyrelsen gennem den proces?
Birgitte og Erling holder et møde inden for at komme med et forslag til en forretningsorden.
Næste møde 9. september tager vi for alvor hul på projektet.
10. Vedtagelse af nyt logo føres til referat.
Roll up og visitkort - aftalekort
Alle kan lide den nye Roll-up, som skal bruges første gang på "Nye-borgere"-mødet på
kommunen d. 23. august. Visitkortene er delt rundt og har fået god kritik.
11. Slip Frivilligheden Løs. v/ Birgitte
Der er for få tilmeldt arrangementet til at bruge den mængde penge arrangementsgruppen
havde tænkt sig. Der bliver sendt en huskemail rundt i morgen, og der er møde i gruppen d.
21.august. Her bliver der taget stilling til, hvor stor en del af arrangementet, der skal
gennemføres. Det bliver gennemført under alle omstændigheder.
12. Dialogmøde planlægning
Dialogmødet skal planlægges så medlemmernes interesser stemmer sammen, og de skal
sidde ved nogle borde. Politikerne skal cirkulere rundt mellem dem. Det koncept arbejder vi
videre med.

13. Orientering siden sidst v/ Birgitte
Gråzone: den ønskede konference blev aflyst, og der dukkede en ny op. Vi vedtager at
gentænke projektet. Der har været en spændende henvendelse fra Karen Daverkosen, Leder
af Ældredistrikt Vest, Sundhed og Omsorg, som meget gerne ser et dialogmøde og/eller
workshop om emnet. Elses tilbyder at træde ind i arbejdsgruppen for at bidrage med viden
og kommunikation på den kommunale side. Vi takker glade ja.
Kommunen og civilsamfundet. Udvalget er nedlagt med lunt… Det var et godt møde, og
både John Hansen, Ældre Sagen, og Birgitte beklagede, at det sluttede. Det blev taget til
efterretning og måske opstår der noget.
14. Andet
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 6. oktober kl.16
Erling: Koordinationsudvalget har talt om, at de måske har for mange grupper som
medlemmer i Frivilligcentret. Det er den enkelte gruppes eget valg, om de vil være medlem
eller ej, de kan til enhver tid melde sig ind eller ud. Medlemskab giver stemmeret, mulighed
for at deltage i arrangementer som f.eks. dialogmøde og få informationer direkte til
ansvarshavende, der er længere vej for informationerne, når det først skal gennem mange
øjne og ører og gengives på flere møder - risikoen for at få informationerne for sent er
måske til stede. Tilhørsforhold - at være en del af noget større - er også et tema.
Marianne: Sygemelding er en mulighed. Bestyrelsen beslutter at vente og se og tager
indkaldelsen af en suppleant op til næste bestyrelsesmøde i oktober, hvis Marianne endnu
ikke er på benene endnu. Til næste møde i september, er det arbejdsgruppen der mødes og
alle suppleanter bliver tilbudt at deltage.
Der er arbejdsgruppemøde mandag d. 8. september kl. 16 – 18, hvor suppleanterne er
inviteret med.
Ændring af mødedage.
Da det viser sig, at flere ikke kan deltage på arbejdsgruppemøde og til næste
bestyrelsesmøde, vælger vi at flytte møderne.
Arbejdsgruppemøde: mandag d. 8. september kl. 16 - 18 i Frivilligcentret
Bestyrelsesmøde: mandag d. 6. oktober kl. 16 - 18 i Frivilligcentret
Punkter på arbejdsgruppemøde 8. september bestyrelsen og suppleanter:
Der kommer ikke yderligere dagsorden ud til dette møde.
10 min.
50. min
20. min

aftale om referat af arbejdsgruppemøder.
Indledende diskussion af oplæg til forretningsorden. v/ Erling og Birgitte
Præsentation af FriSe og Frivilligt Forum, Nyhedsbreve v/ Birgitte

15 min.
10 min.
15.min.

Næste års Slip Frivilligheden Løs – nedsættelse af arbejdsgruppe /
Jørgen, Erling og Birgitte
Status på Slip Frivilligheden Løs v/ Charlotte
Status for Suppleanter v/ Dorthe

