Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag d. 6. oktober kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A
Fraværende er Dorthe Jørgensen, Bo Abildgaard, Charlotte kommer kl. 17

1. Bemærkninger til referat den 11. august 2015?
Nej
2. Andre punkter til i dag?
2 punkter under (13) Orientering siden sidst v/Birgitte
d. Overflytning af puljestyring til Socialministeriet og undersøgelse
e. Nyt fra Frise
1 punkt under Dialogmøde
d. Frivilligprisen 2015
1 punkt skydes ind som nr. 12 – ændring af mødedag for bestyrelsesmøderne.
3. Fremlæggelse af Budget 2015 v/ Dorthe i Dorthes fravær v/ Birgitte
a. Regnskab
Regnskabet gennemgås og resterende poster trækkes op.
b. Budgettal i regnskabssystemet
Vi har fået budgettal frem i bogføringssystemet, men ikke de rigtige
konti endnu. Der er ny regnskabsmedarbejder på forvaltningen, som
håndterer vores regnskab. Der har været uanmeldt regnskabskontrol,
og der blev ikke fundet anledning til bemærkninger.
c. §18 ansøgt
De ansøgte §18 midler fremgår af budgettet. Der blev søgt en ekstra
pulje til Ad Hoc, som ikke når at stå på egne ben i år, hvad regnskab
angår.
4. Oversigt § 18- 79 og udviklingsmidler v/Else
a. restmidler
Der er 136.435 tilbage i udviklingspuljen. Der bliver ikke gjort yderligere
for at udviklingspuljen skal bruges, pengene overføres til §18 puljen
næste år.
b. hvordan er ansøgningen gået
Else takkede for den indsats frivilligcentret havde ydet for at få alle
gennem noteringen af 0 medlemmer. Der er kommet 70 ansøgninger på
§18 midler og 25 på §79 midler – der er endnu ikke overblik over
ansøgningerne.
c. Løsning på medlemsangivelse 0 på længere sigt.
Der arbejdes på sagen og systemet skal snart evalueres. Vi bliver
informeret hvis alle medlemmer skal huske at notere 0 medlemmer til
december.
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5. Årshjulet
Birgitte gennemgik årshjulet og fortalte at fællesforsikringen ikke er på
plads endnu og derfor heller ikke betalt. Jørgen er inddraget i det og Jan
holdes underrettet.
Jan og Bjarne er med på at se på Slip Frivilligheden Løs for 2016
Jan, Jørgen og Bjarne sætter i gang på det politiske plan.
8.10 ventes byrådet at vedtage budgettet for næste år og Birgitte beder
igen om en tilskudsgaranti for 2016 hos Jesper Rothberg.
6. Den gode historie siden sidst
Alle kommer med en god historie - lidt har også ret!
Marianne havde på ”velkommen til nye borgere”-mødet på rådhuset
mødt en dame fra Roskilde, som var meget glad for, at der var et aktivt
frivilligcenter, for det var hun vant til i Roskilde.
Jørgen roste bestyrelsesseminaret både for planlægning og for
lokkationen. Han havde også haft en kvinde i e-administrationen, som
ville starte en forening for at samle penge ind til krigsofrene i Sri- Lanka.
Jan havde fået undersøgt om Vågetjenesten kunne modtage donationer
uden at betale indsamlingsgebyret.
7. Dialogmøde onsdag d. 11. november
a. Præsentation af dagens tema
Temaet for dialogmødet er Samskabelse, som ligger i forlængelse af Slip
Frivilligheden Løs’ oplæg om Relationel velfærd og Personalismen.
Alle får udleveret læsestof, så de er klædt på til at være bordformænd.
Guldborgsund Kommunes Camilla Nissen holder oplæg på dagen.
Grupperne deles ikke efter indsatsområde, men politikere og
embedsmænd deles lige som sidste år.
b. Plakat og annonce for projektet.
Plakaten præsenteres.
c. Deltagere: Jens Erik Boesen, Claus Thykjær, Bo Abildgaard, John Brædder
Else sender en reminder ud til lederne.
d. Frivilligprisen 2015
Indstillingsfristen er 1. nov. herefter sendes de nominerede ud på mail
til bestyrelsen. Bestyrelsen begrunder valget og returenere dermed en
prioriteret liste. Birgitte samler trådene, skriver talerne etc.
Til rådighed for afvikling af dagen stiller Marianne, Jørgen, Erling
og Bjarne op om mandagen fra kl. 13:00
8. Forsikring
a. Førerforsikring igen.
Til høring i ledergruppen ligger nu et forslag fra Guldborgsund
Frivilligcenter, at de frivillige, der kører bilerne, ”instrueres” i, hvordan
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man bruger og behandler bilerne, så de er dækket af
arbejdsskadeforsikringen.
9. Slip Frivilligheden Løs
a. Evaluering
Det blev en god dag, foredragene var gode, det var en dejlig gå-tur,
ingen brugte samtalekortene, men snakken gik fint alligevel. Tak til
personalet. Workshops var gode, der var mange, der fik meget ud af
det. Maden var meget fin, men noget tynd til paptallerkener.
b. Gode råd til arrangementet næste år
Der var for lidt plads. Der var for stor flaskehals omkring maden, så vi
blev forsinket. Det var svært at finde ud af, hvor de forskellige
workshops var placeret. Det blev ikke til flødeskum men smørcreme. Det
var for stor en belastning for Birgitte og Signe, det skal re-tænkes, hvis
vi skal lave et sådan arrangement igen.
10. Gråzoneprojektet v/ Else og Birgitte
Else foreslår et møde med Centerchefen i Sundhed og Omsorg for at
finde ud af, hvad vi skal gøre som giver bonus for begge parter. Evt.
mindre grupper, da der ikke er så mange, der kan se fornuften i at
deltage i et stormøde.
11. Bestyrelsesseminar
a. Referat og evaluering
Charlotte – godt grundlag at arbejde videre med specielt
bestyrelseshjulet var godt. Konkret arbejdsopgave var fint. Det var en
øjenåbner, og der er rum for udvikling.
Jørgen – meld datoen ud så tidligt som muligt – henviser til at datoen
for bestyrelsesseminaret er sat af for 2016 til Lørdag d. 11. juni.
Bjarne – Handlingsplanen var god at arbejde hjemme med. Den gav
noget at tænke over. Det er først nu at det begynder at give mening.
Det var dejligt at komme på tur med Johnny Naturvejleder.
Jan – vi lærte hinanden at kende lidt bedre, og vi opdagede, at vi
trækker i samme retning. Dagen var tilpas lang. Det var ærgerligt, at
ikke flere kunne deltage, når udmeldingen var, at kun 2 ikke kunne
deltage.
b. Hvilke emner er taget ud til de næste arbejdsgruppemøder?
Alle afleverer de sorte mapper med egne beskrivelser af tanker og
indhold. Birgitte, Jan og Bjarne skriver det sammen til en plan, som kan
diskuteres nærmere af bestyrelsen.
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12. Ændring af mødedag for bestyrelsesmøderen
Charlotte har fået arbejde og fast personalemøde om tirsdagen, så
indtil sommerferien ligger mødedagene om mandagen i stedet. Birgitte
reviderer listen og lægger den ud på nettet, klik på årstallet.
13. Orientering siden sidst v/ Birgitte
a. Kursus i foreningsret / rekruttering og fastholdelse af frivillige / fundraising
Stort udbytte af de første 2 kurser, det sidste blev aflyst og kommer igen
til januar lover Frise. Vi prøvede en del værktøj på Slip Frivilligheden Løs.
b. Hjemmesiden og PR-gruppen.
Punktet bortfalder på grund af tidsmangel
c. Dirk Zimling i 4 ugers praktik, hvis det falder på plads.
Dirk er startet og er begyndt på hjemmesiden – man kan følge med i
udviklingen på gsfc.dk
d. Overflytning af Puljestyring til Socialministeriet og undersøgelse

Birgitte orienterer om flytningen og om, at der er sat en undersøgelse
i gang af om grundfinancieringen bliver brugt optimalt. 10
frivilligcentre er udtaget til stikprøvekontrol, endnu vides ikke hvilke
centre det handler om, men det er Frise der har udpeget dem.
e. FriseNyt

På opfordring fra Birgitte sættes der herefter et punkt på dagsordenen
som hedder Frisenyt og Jørgen læser nyheder fra Frise og refererer til
bestyrelsen.
14. Andet
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 30. november kl. 16:00, hvor alle er inviteret på lidt
mad bagefter. Mødet er også for suppleanter.

Punkterne til Arbejdsgruppemødet fastlægges umiddelbart efter
bestyrelsesseminaret
Der er arbejdsgruppemøde tirsdag d. 3. november kl. 16 – 18 uden suppleanter.
Alle medbringer oplægget til handleplanen - hæftet med noter til udvalget, så indholdet
kan skrives sammen.
Der udsendes et bestyrelseshjul, som alle bedes udfylde inden mødet og medbringe.
Der er planlagt tid til at evaluere arbejdsgruppemøderne, og finde en fremtidig struktur.
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