Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Mandag d. 2. juni kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A
Hertil indkaldes også suppleanter
Jan Riis, Charlotte Hansen og Bo Abildgaard har meldt afbud.

1. Bemærkninger til referat den 7. april 2015?
Nej
2. Andre punkter til i dag?
Da punkt 9. også ses under punkt 3b skifter punktet tema til præsentation af den allerførste
udgave af den ny hjemmeside.
Else beder om et ekstra punkt ”information fra forvaltningen”
3. Fremlæggelse af Budget 2015 v/ Dorthe
a. Regnskabet for de første 5 måneder
Der er brugt ca. 5/12 af budgettet og som sådan går det som det skal.
b. Beslutning om lønstigning til Birgitte og Signe.
Vedtaget. Budgettet justeres når Else og Birgitte har fundet de eksakte tal i næste
uge.
c. Vedtagelse af budget 2015
Budgettet er vedtaget. Lønsummen justeres i forhold til de faktiske budgettal.
4. Oversigt § 18- 79 og udviklingsmidler v/Else
a. Restmidler
Der er ca. 77.000 tilbage i udviklingspuljen. Else orienterer Ældrerådet om årsagen
til at der er restmidler i puljen. Birgitte orienterer foreningerne om puljen i
nyhedsbrevet der kommer ud inden sommerferien.
b. Ny ansøgningsblanket for §18 og §79, status
Der er efter al sandsynlighed en ny ansøgningsformular ved næste bestyrelsesmøde,
hvor den kan prøves af.
c. Information fra forvaltningen
Der er nu ansat en person i Sundhed til at tage sig af §18 og §79. Else opfordrer til at
arbejde mere med at udvikle samarbejdsstrukturer med kommunen. Kommunen
satser på sundhed inden for områderne: rygestop, overvægt, overvægtige gravide,
familier med overvægtige børn (det giver børn med dårlig trivsel) og handikappedes
sundhed.
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5. Den gode historie siden sidst
Alle kommer med en god historie - lidt har også ret!
Else er glad for at der er kommet gang i Legetøjsbiblioteket.
Jørgen er glad for at – hvis nedgangen i antallet af henvendelser vedr. IT, så er
missionen lykkedes, færre har problemer med NemID
Bjarne er glad for den måde Guldborgsund Frivilligcenter servicerer medlemmerne
med og har på Høreforeningens landsmøde været glad for at kunne sige at ”det får vi
da hjælp med i frivilligcentret”.
Pia fortæller, at det efter 3 år og et specielt ønske fra en dreng er lykkedes at finde en
mandlig ven til ham.
Birgitte fortæller at en lokal forening er på benene igen efter en svær periode.
6. Præsentation af virksomheden for nye medlemmer
a. Gennemgang, udlevering og underskrift af forretningsorden
Forretningsordenen er underskrevet og de sidste 2 underskrifter kommer snarest.
Birgitte gennemgik centrets organisation.
b. Mødetidspunkter og dage
Mødetidspunkter bliver udleveret på papir, alle opfordres til at checke mødedatoer,
så eventuelle ændringer kan gøres så hurtigt som muligt. Dialogmøde er sat til d.
11.11 kl. 17 på SOSU og borgmesteren har sagt ja tak til at deltage.
c. Gennemgang af årshjul
Der udleveres print af årshjul og det gennemgås. Forsikringsbetalingerne sættes på,
når de nye policer kommer.
7. Erfaringsudveksling fra Generalforsamlingen
Maden var for dårlig, vi går tilbage til smørrebrød. Vi skal sørge for at holde os til
dagsordene, vi skal blive bedre til at vide, hvad der er vores opgave til
generalforsamlingen, det er vigtigt at bestyrelsen indstiller til valg af
bestyrelsesmedlemmer, og vi skal overveje, om vi skal have en professionel dirigent
næste år. Birgittes indlæg var for langt, hvortil hun gør opmærksom på, at mødet er
sat til at vare i ca. 2 timer og vi gik over tid med et kvarter alt inklusiv, det skal
kunne lade sig gøre at holde et 2 timers møde, men det er taget til efterretning.
Erling bemærker at afstemningen til sidst ikke gav noget resultat, Birgitte forklarer
at resultatet var forventeligt, og at missionen var at fortælle medlemmerne, at vi
tænker på, hvad de kunne have brug for/behov for, og at fortælle dem, at de har en
mulighed for at få indput til deres virke. Hvis det aldrig er blevet sagt højt før, så
tager det tid inden det lægger sig i hukommelsen.
a. Forsikringer
Det var godt at få gennemgået forsikringsbetingelserne, selv om det også føltes som
for langt.
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8. Gråzoneprojektet
a. Udpegning af ny gruppe – planlægning af mødedato
Vi taler frem og tilbage om målet for gråzoneprojektet og bliver enige om at vi godt
kan forsvare at sætte fokus på samarbejde. Else vil gerne deltage. Der sættes en ny
gruppe sammen bestående af Marianne Andersen, Charlotte Kjældmand, Else
Mortensen, Birgitte Zimling og Jørgen Hansen. Birgitte indkalder i samarbejde med
Elses kalender til et møde.
9. Hjemmeside
Rå designet præsenteres.
10. Bestyrelsesseminar
Lørdag d. 20. juni. Arrangementet aflyses, Birgitte sender en mail ud med nye datoer i
august – sept – okt.
11. Orientering siden sidst v/ Birgitte
a. Efterårets aktiviteter
Birgitte overvejer, da PUF-projektet ikke bliver til noget i år, om vores forhåndsaftale med Mona
Hvid om at lave en konference om rummelighed, kan – skal flyttes til efteråret og være mindre. Et
resultat af tilkendegivelsen på generalforsamlingen blev at der sidst på måneden holdes et møde
for dem der gerne vil være med til at formgive nogle introduktionskurser for nye frivillige. Slip
Frivilligheden Løs er ved at være på plads.
b. PUF-Grundfinansiering 2016
Der er endnu ikke meldt noget ud om ansøgning til grundfinansiering 2016 endnu.
Birgitte fortæller at FriSe er bestyrelsens organisation, og at de kan logge sig ind på FriSeNet for at
se rapporter, dokumenter, undersøgelser og andre vigtige oplysninger.
12. Andet
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 11. august kl. 16 - uden suppleanter.

HAR DU PUNKTER TIL ARBEJDSGRUPPEMØDET
- modtages de senest ved næste bestyrelsesmøde
Der er arbejdsgruppemøde tirsdag 8. september kl. 16 – 18 med suppleanter
Punkter på arbejdsgruppemøde:
Der er ingen dagsorden – forslag modtages senest til bestyrelsesmødet d. 11 august
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