Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Mandag d. 10. februar kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A
Fraværende er: Charlotte Kjældmand, Dorthe Jørgensen, Susanne Poulsen, Else Mortensen

Da hverken fungerende formand eller næstformanden er til stede, er bestyrelsen ikke
beslutningsdygtig ifølge forretningsordenen. Da den fungerende formand ikke er til stede
vælges Marianne Andersen som ordstyrer.
1. Bemærkninger til referat den 2. december 2014? Nej
2. Andre punkter til i dag?
a. Birgitte beder om et diverse som punkt 9e
b. Fremlæggelse af Budget 2015 v/ Dorthe. Da Dorthe er fraværende træder Birgitte til.
c. Regnskab 2014. Da regnskabet endnu ikke er fremsendt fra Kommunen til BDO, har vi
endnu ikke nogen eksakte tal. Birgitte orienterer om forbrug og underforbrug og
konstaterer at en del penge, der er til rest på §18 projekterne søges overført, at der
er en del penge på lønkontoen, da der har været usikkerhed om om en lønforhøjelse
som Inge fik, var et fiktivt beløb eller et beløb Frivilligcentret havde råderet over.
Aftalen med revisoren, der skulle komme torsdag d. 12.2 er aflyst, da regnskabet
ikke er nået frem til dem og bliver i år erstattet af en stikprøvekontrol via scanning
af fakturaer og telefoniske samtale med revisor.
d. Restmidler fra §18, §79 og udviklingspuljen v. Else. Da Else er fraværende har hun
fremsendt restbeløbene. Forklaring får vi på næste bestyrelsesmøde.
Orientering om de forskellige puljer i budget 2015
§79 – rest 500 kr.
§18 – rest 10.775 kr.
§18 udvikling – rest 84.840 kr.
Derudover er er overflyttet 136.000 kr. fra budget 2013 ( var fastfrosset i 2014 ) der
lægges i udviklingspuljen.
e. Budget 2015. Det fremsendte budget over 2015 gennemgås, og der tales om de
enkelte poster. Det er stadig foreløbigt da overskuddet fra 2014 endnu ikke er
beregnet færdigt.
3. Oversigt § 18- 79 og udviklingsmidler v/Else. Da Else er fraværende fortæller Birgitte sidste
nyt om processen.
a. Oversigt og udbetaling. Udbetalingen skulle være sat i gang.
b. Beretninger i hvilken form. Beretningen af midler forbrugt i 2014 skal indtastes i
skemaet, der findes på Frivilligcentrets hjemmeside på forsiden eller på kommunens
hjemmeside. Man behøver ikke underskrive, man kan bare maile til adressen, som
man kan finde samme sted. Det skal være sket inden 1. april. Der er sendt flere
nyhedsbreve ud til medlemmerne med oplysningerne.
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c. Foreningsportalen. Frivilligcentret har holdt det første informationsmøde om
foreningsportalen d. 22. januar, hvor 12 foreninger fik registreret sig. Kommunen
har afholdt et møde, som mest handlede om deadlinen for aftenskolerne d. 15.
februar. Birgitte deltog og redede lidt tråde ud undervejs. Det næste
informationsmøde her i Centret er på fredag d. 13. februar, hvor 8 foreninger
deltager, og der er planlagt endnu et, hvor der stadig er 3 ledige pladser d. 22.
februar kl. 10 - 12.
4. Den gode historie siden sidst
Alle kommer med en god historie - lidt har også ret!
Jørgen fortalte om mødet omkring foreningsportalen, som han syntes var et rigtig
godt møde med søde og positive foreningsdeltagere. Alle var på en PC og alle fik
prøvet deres brugernavn og password af.
Birgitte fortæller om en meget meget glad mand, som vores bisidder Susanne havde
væres på kommunen til et møde sammen med. Han var nu efter at være blevet
misforstået af systemet i mange år endelig blevet indstillet til en førtidspension.
Birgitte fortæller også om Lilli, som er så sød at komme med sine dagbogsblade fra
sine besøg som læsehest på Kildebo Plejecenter. Det er sødt og meget rørende at
læse hendes noter.
Marianne fortæller om en borger, som hun hjælper. Borgeren havde bestilt en ny stol,
men hverken hende selv eller Marianne kunne bære den op i lejligheden og slet ikke
samle den. Nick, der er en ung mand på 23, kom forbi – bar de 20 kg stol op i
lejligheden – samlede den og bar papkassen ned igen. Borgeren var lykkelig, og
Marianne var glad for, at der var en stærk ung mand, der gad at hjælpe.
5. Generalforsamling
a. Status på formandsposten. Emnet vi talte om sidst har Birgitte kontaktet, men
vedkommende var ikke interesseret. Bo havde et emne, som vi spørger
efterfølgende.
b. Status på Samarbejdsaftale med Kommunen herunder vedtægtsændringer. Vi har
stadig ikke hørt noget fra kommunen desangående.
c. Status på bestyrelsesmedlemmer på valg – hvem ønsker genvalg?
Charlotte modtager genvalg
Dorthe modtager genvalg
Jannie har meddelt at hun ikke genopstiller.
Vi skal altså finde et nyt medlem til bestyrelsen, bortset fra formandsposten. Der er flere
der gerne stiller op til bestyrelsen. Vi tager emnet op igen til næste bestyrelsesmøde.
6. Årshjul status. Årshjulet følges og der er enighed om, at forsikringer bør indgå i årshjulet
lige omkring hovedforfaldsdag, så de bliver set efter en gang om året.
a. Årsberetningens form og underskrifter på offentliggørelse. Det forventes at
regnskabet er færdigt til tiden, altså lige efter påske. Birgitte forventer i år at sende
årsberetningen ud på mail, med besked om at den naturligvis kan hentes i
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Frivilligcentret, hvis man ønsker en papirkopi. Sammen med invitationen til
generalforsamlingen vil der til nogle foreninger ligge et ønske om at modtage en
underskrevet indmeldelse i Guldborgsund Frivilligcenter, da det er Socialministeriets
ønske, at vi har en sådan indmeldelse. Sammen med den vil der til alle medlemmer
ligge en blanket, som giver tilladelse til at oplyse deres kontaktpersons
kontaktoplysninger. Det er registerlovgivningen, der bestemmer, at vi skal have en
sådan tilkendegivelse.

7. Oplæg til proces omkring udvikling af Guldborgsund Frivilligcenter v/Birgitte.
Der er brug for professionel hjælp til at komme igennem visioner, strategier, handleplaner,
målsætning og markedsføringsplaner.
Birgitte har i samråd med Charlotte haft en dag sammen med Line Dahl, som er
Brandekspert. Det har været rigtig godt i forhold til at få et filter at trække
arbejdsopgaverne igennem. Det har givet retning fremad og mulighed for at sortere i
opgaverne.
I forlængelse af mødet med Line Dahl har Birgitte besøgt Johnny Fevre som har
designet hjemmesiden. Birgitte arbejder sig igennem det statistiske materiale
omkring hjemmesiden, og der er enighed om Birgittes forslag til en ny hjemmeside så
fremt Charlotte også stemmer for forslaget, hvilket hun efterfølgende har gjort.
Forslag til bestyrelsesseminar. Emnet udsættes.
8. Orientering siden sidst v/ Birgitte
a. Fremlæggelse af PUF. Projektet der i år er søgt 150.000 til, hedder Ind i Fællesskabet,
og skal hjælpe mennesker med forskellige udfordringer ind i et fællesskab som
frivillig.
b. Dialogmøde med centercheferne d. 25. februar. Hvem kan deltage? Anne Marie,
Erling og Jørgen. Charlotte deltager hvis hun kan. Marianne undersøger om hun
kan.
c. Messe i hallen d. 7. - 8. marts, hvem kan deltage? Jørgen deltager for Frivilligcentret,
Carsten Stoemann deltager som frivillig for OCD. Marianne er på Messen i standen
hos Patientforeningernes Netværk.
d. FriSes årsmøde d. 13.-14. marts, hvem kan deltage? Ingen ønsker at deltage på FriSes
Årsmøde, Birgitte deltager.
e. Tilbud fra Ambassaden om kvit og frit at bruge den til at promovere Lolland-Falster.
Ideen er god, men det kniber med tid til at stable noget på benene.
Der kommer et foreningsblad som husstandsomdeles 1.3 og igen 1.8. vi glæder os til
at se, hvordan det ser ud.
Der er masser af gode tilbud om kurser på Center for Socialt Arbejdes hjemmeside,
det er først på året, så der er stadig ledige pladser, og rigtig mange af dem er gratis.
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9. Andet
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 7. april kl.16 uden suppleanter.
Der er arbejdsgruppemøde tirsdag 10. marts kl. 16 – 18 hvor suppleanten er inviteret med.

HAR DU PUNKTER TIL ARBEJDSGRUPPEMØDET
- modtages de senest ved næste bestyrelsesmøde 10. februar
- dagsorden til mødet udsendes med referatet fra februar
bestyrelsesmøde. Der blev ikke modtaget punkter til dagsordene
Der er arbejdsgruppemøde tirsdag 10. marts kl. 16 – 18 hvor suppleanten er inviteret med.
Punkter på arbejdsgruppemøde:
Forhåbentlig ligger regneskabet til underskrift.
50 min – vi tager hul på 10 spørgsmål fra Line Dahl. De rundsendes en uge før mødet, så
man kan forberede sig.
50. min
Interessantanalyse v/ Jørgen og Chalotte
20. min
Birgittes filosofiske hjørne.
Hvordan ser det ud med aktiviteterne, hvad vil medlemmerne?
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