Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag d. 14. januar kl. 16.00 – 18.00, Banegårdspladsen 1A.
Afbud fra Dorthe og Noel

1. Bemærkninger til referat den 9. december 2013?
Det er rart at teksten ikke er rød.
2. Andre punkter til i dag?
Else beder om at få et punkt 6a. indført vedr. Underskudsgaranti.
3. Præsentation af Centret, for Kommunaldirektør Claus Thykjær, som er inviteret til at
deltage i dagens møde, på baggrund af Guldborgsund Frivilligcenters ønske om i år at sætte
fokus på de gråzoner, som frivillige oplever i deres hverdag. v/ Birgitte
Birgitte starter med at definere hvad en frivillig er og fortsætter med, at der ifølge
opgørelsen (den udleveres), der netop er afsendt til Social- og Integrationsministeriet
som en del af kriterierne for at få grundfinansiering, kan ses, at der er 2137 frivillige i
Guldborgsund fordelt på 178 projekter, og at der er 30905 personer, der nyder godt
af de frivillige sociale tiltag i Guldborgsund. Vi taler videre om økonomien i centret,
hvad centret fysisk indeholder, og hvad der er centrets opgaver.
4. Et lidt mere detaljeret forslag til hvordan temaet kan indgå i årets aktiviteter. Vi trækker i
arbejdstøjet allerede ved dette punkt, hvis Claus Thykjær ikke ønsker at deltage helt til
mødets slutning. Det henstilles til bestyrelsesmedlemmerne om de vil tage stilling til deres
egen mulighed for at deltage de næste måneders aktiviteter og med kritiske øjne hjælpe
med til at rette projektet til. Skal det lykkes, skal der være arbejdsgrupper i gang meget
hurtigt. v/Birgitte
Projektet ”Gråzoner i den frivillige indsats i Guldborgsund” indebærer, at der bliver
indsamlet oplysninger ved hjælp af interview om situationer, hvor frivillige oplever
gråzoner. Oplysninger analyseres og på baggrund af analysen inviteres de respektive
berørte Centerchefer (og gerne teamleder) til fællesmøder med inviterede frivillige
for at drøfte problemstillingerne. Slutresultatet skal have kastet lys over problemets
omfang,
hvad man kan stille op med det,
at det bliver legitimt at tale om det, og
at der skabes grobund for fælles dialog omkring gråzoner.
Adspurgt om man kunne forestille sig at Guldborgsund Kommune foretog en
lignende øvelse blandt medarbejderne, svarer Claus Thykjær, at det helt sikkert lyder
interessant.
Alle taler om gråzoner, nu vil vi vide – helt lavpraktisk, hvad de består af.
Der nedsættes straks et udvalg, som går i gang med spørgeskema planlægning.
Første møde er d. 20. jan kl. 19, mødedeltagerne er Charlotte, Jannie, Marianne,
Birgitte, Margrit og evt. Else.

5. Fremlæggelse budget 2013 v/ Birgitte
a. Besked fra Social – Børne og Integrationsministeriet at beløbet for
grundfinansiering forbliver uændret i 2014, men vil ændre sig i 2015. Der lægges op
til at der hen over året tages en principbeslutning i kommunalbestyrelserne vedr. den
fremtidige finansiering af frivilligcentrene.
b. Tyveri før jul
ad. 5 Birgitte konstaterer, at det stadig er svært at finde hoved og hale i tingene,
men, at Signe og Birgitte bliver klogere hele tiden. Der er sidste bogføringsdag fredag
d. 17.1. og bestyrelsen bliver holdt underrettet på mail om resultatet. Det har på
grund af tyveriet og det øvrige arbejdspres ikke været muligt, at nå at afslutte
regnskabet inden dette bestyrelsesmøde. Birgitte og Signe har planlagt 2
regnskabsdage d. 15. og 16. for at få sluttet året af.
ad. a. Problemstillingen skal der arbejdes vider på resten af året, vi tager den op
igen, når vi har den politiske formand for udvalget med.
ad. b. Birgitte fremlagde opgørelsen over de mistede effekter ved tyveriet d. 17. 12.
samt, hvad der er genanskaffet.
6. Oversigt § 18- udviklingsmidler v/Else.
Else gennemgik kort for Claus Thykjær, hvordan §18 og §79 udvalget er formet, og
hvordan pengene bliver fordelt efter kriterier i frivilligpolitikken.
Der er ved årsskiftet penge tilbage i §18 - §79 og udviklingspuljen, som søges overført
til det nye år. Det nye byråd skal se på det i marts.
6A: Else efterlyste oplysninger om en underskudsgaranti, som skulle være givet til
Frivilligcentret. Ingen ved rigtig noget og Birgitte lover at forhøre sig hos Inge.
7. Den gode historie siden sidst.
Birgitte har været på besøg i en pensionistforening for at fortælle, om nogle af de
tanker, man kan gøre sig om livet i lokalområderne. Det var en dejlig positiv
oplevelse. Hun fortalte også om, at det helt nye tiltag ( at en forening kan holde et
Informationsmøde om NemID), allerede er brugt af STU – P.M. Møllersvej, det er da
dejligt.
8. Fastlæggelse af milepælene for resten af året.
a. Generalforsamling oplæg 22. maj.
Vi kan låne SOSU-skolens multisal og fællesrum, og afventer en formel aftale med
skolen. Det er dejligt lyse lokaler, og de er anvendelige til formålet.
b. Fejring af år 2013s frivillige 6. juni
Formanden for udvalget inviteres, når han er på plads i stolen.
c. ”Slip Frivilligheden Løs” 26. september
i. Visioner og ønsker må meget gerne formuleres nu.
Der kom en del ideer, og der nedsættes et udvalg, som skal arbejde videre
med det. (Birgitte, Charlotte, Marianne, Jannie). Poul henledte
opmærksomheden på, at det er vigtigt at have en ide, som også omfatter
lokalområderne. Birgitte doodler en mødedato.
d. Dialogmøde uanset formen onsdag d. 19. november.

9. Generalforsamling.
Direkte valg til formandsposten Margrit Tarby, Bestyrelsesmedlemmerne Poul K. Poulsen,
Marianne Andersen og Noel Perning er på valg, hvem ønsker genvalg? v/Margrit
Margrit ønsker genvalg
Marianne ønsker genvalg
Poul ønsker ikke genvalg
Margrit tager kontakt til Noel
Der står intet i vedtægterne om, hvordan bestyrelsen forholder sig til et
bestyrelsesmedlem, som ikke længere er aktivt frivillig,.
Det vedtages, at der til næste bestyrelsesmøde sættes vedtægter på dagsordenen.
10. Fastlæggelse af frekvensen for bestyrelsesmøder v/ Margrit.
Frekvensen af bestyrelsesmøderne er fremover 1 gang om md. Det føles som om, der
er brug for at mødes, og man er opmærksom på, at der ifølge vedtægterne kun er
ordinært møde hver 2 md. Det kan blive nødvendigt at ændre i vedtægterne – eller
der kan opfordres til at holde hvert andet bestyrelsesmøde som et opsamlings –
arbejdsgruppe møde. Else henviser også til, at det kan blive svært for hende og
politikeren at komme så ofte.
11. Orientering siden sidst v/ Birgitte
a.
Orientering om Puljestyrelsen
Styrelsens side er nede indtil 21. januar. Der sker ikke noget, men Birgitte har ikke
givet op endnu.
b.
Bevilling af §18 til PC’ere til foreningsundervisning, udvidelse af projekt it-projekt.
PC’ere er indkøbt, sat op af Jørgen fra IT-Hjælpen, og nu køreklar.
c.
Invitation til foredrag med Jens Christiansen 30. jan.
Birgitte deltager på trods af konference denne dag med egen deltagelse. Jannie og
Charlotte vil gerne med. Birgitte mailer tidspunkt for opsamling på Frivilligcentret.
d.
Deltagelse i temadag – Socialrådgiveruddannelsen d. 30 januar. Forhåbentlig er
invitationen færdig til tirsdag, så udleveres den.
Alle har fået 2 plakater og et program med hjem, og alle inviterer frivillige alle steder
de kommer til temadagen.
e.
”Det frugtbare samarbejde” d. 17.1. konference i København
Birgitte deltager, næver dette for at fortælle, at alle konferencer – foregående og
fremtidige handler om samarbejdet med offentligheden.
f.
Fremtidig ansættelse af leder – kan bestyrelsen lide formen - er det det I ønsker på
længere sigt?
Birgitte ønskede gennem en hurtig runde en tilkendegivelse af gode og dårlige
oplevelser med ”den nye ledelse”. Alle ønskede at fortsætte, ligeså gør Birgitte så
Margrit og Birgitte sætter gang i formaliteterne.
g.
Release Party – (indvielse af slideshow på storskærmen)

Storskærmen i vinduet mod banen vil i fremtiden vise et slideshow, hvor de skiftende
billeder vil reklamere for arrangementer og rådgivninger i Centret.
Birgitte påtænker i fremtiden også, at bilagsmateriale skal findes på en PC hos hver af
deltagerne i bestyrelsesmøderne. Så kan hver enkelt, printe det de ønsker at få med
hjem – så vi kan undgå at regnskoven uddør. Noel og Dorthe er velkomne til at hente
bilagene til dette bestyrelsesmøde på Centret.
12. Andet
Næste bestyrelsesmøde d. 11. februar kl.16
Else meldte afbud til dette møde.
Bestyrelsesmøderne fastlægges nu og kan findes på hjemmesiden ved referaterne –
klik på årstallet og datoerne for år 2014 dukker op.
Det aftales at centret deltager med en stand på messe i Nykøbing Falster den 8. og 9.
marts 2014. Deltagelse af bestyrelsens medlemmer hen over weekenden er
ønskeligt, tilmelding med dag og timer kan gives til Birgitte som koordinere.

