Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Mandag d. 7. april kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A
Fraværende var: Bo Abildgaard, Marianne Andersen, Susanne Poulsen, Anne Marie Sakstrup-Blom

1. Bemærkninger til referat den 10. februar 2015?
Nej

2. Andre punkter til i dag?
Birgitte beder om at punkterne under 10 bortfalder og behandles som generel orientering.

3. Fremlæggelse af Budget 2015 v/ Dorthe
a. status på regnskab fra revisionen
Revisionen arbejder i disse dage sammen med Birgitte for at få regnskabet gjort klart, så det
kan sendes ud sammen med årsberetningen. Birgitte er ked af, at hun på trods af at have
afleveret regnskabet før 15. januar, alligevel skal kæmpe for at få det klar til midt i april.

b. budget 2015
Regnskabet for første kvartal viser, at vi har brugt ca. en fjerdele af pengene, så alt ser ud til at
gå efter planen. Det er det første fastlagte budget, der er i år, og der er stadig ikke bevilget
hverken grundfinansiering eller PUF-midler.

4. Oversigt § 18- 79 og udviklingsmidler v/Else
a. oversigt og udbetaling
Der er 17.765 kr. tilbage i §18 puljen
Der er 64.470 kr. tilbage i udviklingspuljen
Der er 500 kr. tilbage i §79 puljen
Det er et ønske, at der skabes et enklere ansøgningsbilag til §18 midlerne, da
arbejdsmængden med at læse ansøgninger igennem er for stor, herunder ditto
indberetningsskema. Emnet sætte på til arbejdsgruppemøde 5. maj.

b. foreningsportalen
Portalen udvikler sig, og Else er glad for at være blevet involveret i den nye
frivilligside på Guldborgsund Kommunes hjemmeside.
5. Den gode historie siden sidst
Alle kommer med en god historie - lidt har også ret!
Erling har haft besøg i Nr. Alslev til Fredagstræf af den nye præst som trak 82
deltagere, hvilket er et uhørt stort antal til et fredagstræf.
Dorthe sendte en nabo med it-problemer ind til Frivilligcentret og vedkommende fik
god hjælp og var benovet over resultatet.
Jørgen har mange glade mennesker i it-hjælpen og har afholdt nogle kurser i brug af
foreningsportalen, hvilket alle der har deltaget har været glade for. Der kommer nok
flere hold når §18 nærmer sig.
Charlotte er sammen med URK i gang med et nyt projekt, som skal ende med at blive
et børne- og ungdomshus med spillecafe og mentorordning. Det er på tegnebordet
endnu.
Guldborgsund Frivilligcenter • Banegårdspladsen 1A • 4800 Nykøbing F • Telefon: 51281205 / 54820055
bli@fri-villig.dk • www.fri-villig.dk
1

Centret har været på Messe med 5 foreninger, alle var glade, og der blev delt en
masse foldere ud.
6. Generalforsamling
a. status på formandsposten
Birgitte har haft en samtale med Jan Riis, og han har tilbudt at træde til som
formand. Bestyrelsen vedtager at indstille Jan Riis til formandsposten på
Generalforsamlingen.
b. arbejdstimer, mandag og tirsdag før generalforsamlingen
Erling kan en af dagene, Jørgen kan en af dagene. Der må gerne melde sig en mere
til tirsdagen et par timer.
c. Afvikling herunder dirigent – plan B
Birgitte laver en køreplan, så det er let for alle at komme igennem
generalforsamlingen. Birgitte har spurgt Bo Abildgaard officielt, om han har tid og
lyst til at være dirigent på generalforsamlingen, vi afventer svar. Else deltager som
referent – hvilket vi er meget taknemmelige for. Plan B for dirigentopgaven
undersøges.
d. Godkendelse af annonce
Annoncen er godkendt.
7. Formandens beretning v/ Charlotte
Formandens beretning er vedtaget af bestyrelsen
8. Årshjul status
a. Revideret hjul udleveres
Årshjulet blev gennemgået, og alle punkter taget op til overvejelse. Til næste år vil
det blive implementeret i dagsordenen.
9. Forsikringer v/ Jørgen
a. Tilbud fra STF
Da der ikke kommer nogen svar fra Alm. Brand, har Jørgen og Birgitte besluttet at
indhente et tilbud fra Storstrømmens Forsikringsselskab, hvor vi kan rette policen
til, så vi er sikre på at den dækker, det vi forventer af den. Det nye tilbud er 2000
billigere, og giver yderligere rabat på henholdsvis 2 og 5 år binding. Bestyrelsen
beslutter at Jørgen og Birgitte kan arbejde hen i mod at overgår til STF.
10. Orientering siden sidst v/ Birgitte
Birgitte udlever FriSes folder, der fortæller om de generelle fællestræk, der er ved
frivilligcentre over hele landet. Det er meningen, at de skal sendes med ud til
samarbejdspartnere sammen med årsberetningen.
Seminaret om dobbeltminoriteter i Århus sætter Guldborgsund Frivilligcenter i
stand til at sætte et godt fokus på at få plads til alle i den frivillige indsats. Der fulgte
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en masse værktøjer med seminarets udleverede materiale, og et af dem skal prøves
på generalforsamlingen.
Slip Frivilligheden Løs bliver i år en konference i samarbejde med Frivilligcenter
Lolland. Johs. Bertelsen fra Frivillig Forum er en af dagens talere. Der kommer en
præ-invitation med ud sammen med årsberetningen. Vi skal være på Maribo
Sundhedscenter, der kan vi låne lokale gratis – der er smukt at lave Walk-and-talk,
og der vil køre en opsamlingsbus fra Frivilligcentret til Maribo og tilbage.
Birgitte og Signe har været af sted til fyraftensmøde i Frivilligt Forum med temaet
Relationelt velfærd. Dette fordi det er tanken at Slip Frivilligheden Løs skal have et
lignende tema. Tak til Dorthe for telefonpasning et par timer.
Guldborgsund Kommune inviterede Birgitte til en kommunal konference i Esbjerg,
som havde temaet samskabelseprocesser. Der var spændende oplægsholdere med
gode pointer, og det var spændende at opleve kommunen indefra med de briller,
der lægges op til at kommunen tager på i forhold til processerne.
Birgitte slog et slag for et par gode bøger om Personalisme, arbejdshæfter om
minoriteter i fællesskaberne, værktøj til at arbejde med større opgaver i
foreningerne. Alt sammen materiale der er tilgængeligt i frivilligcentret.
Birgitte deltage ikke i resten af mødet, Jørgen refererer resten af mødet.
11. Løn til Centerleder v/ Jørgen
Bestyrelsen har truffen en principbeslutning om at arbejde videre med lønforholdene for at
skabe overblik og synlighed, så det er muligt at kunne vurdere lønniveauer ledelsesmæssigt
og administrativt.
12. Andet
Der er generalforsamling d. 20 maj på SOSUskolen.
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 2. juni kl.16 med suppleanter.
For jer der genopstiller, er der planlagt bestyrelsesseminar d. 19. juni, og vi har bestilt
Virket Hus til formålet.

ARBEJDSGRUPPEMØDET
Der er arbejdsgruppemøde tirsdag 5. maj kl. 16 – 18 uden suppleanter
Punkter på arbejdsgruppemøde:
Forhåbentlig ligger regneskabet til underskrift.
Oplæg til en lettere sagsbehandling af §18 og §79 midler
Oplæg til en lettere beretning for §18 og §79
Vi arbejder videre med interessant- skemaet, hvis der bliver tid til det.
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