Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag d. 11. august kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A
Fraværende var: Dorthe Jørgensen, Bo Abildgaard

1. Bemærkninger til referat den 2. juni 2015?
2. Andre punkter til i dag?

Nej

Nej

3. Fremlæggelse af Budget 2015 v/ Dorthe - Birgitte
a. Regnskab
Regnskabet gennemgås, der er udgifter til istandsættelse af lokalerne ovenpå, og
revisionsudgifterne er konteret forkert da kontoen endnu ikke eksisterer.
b. Fremlæggelse af revideret budget 2015/ Birgitte
Efter møde med Else Mortensen er udgiften til løn nu lagt fast. Budgettet er
vedtaget, og beløbet taget til efterretning.
4. Oversigt § 18- 79 og udviklingsmidler v/Else
a. restmidler
Der er 130.000 tilbage i udviklingspuljen, de overføres til §18 hvis ikke de bruges i år.
b. ny ansøgningsblanket for §18 og §79, status, hvornår er blanketterne klar.
Vi gennemgik ansøgningsblanketten. Der er problemer med at foreningerne skal
skrive 0 som medlemmer en gang om året, ellers kan man ikke søge. Der er kun
åbent for det mellem 1.12 og 31.12 ellers skal der åbnes manuelt. Else arbejder på
en løsning. Der er en ny medarbejde på området med §18 og §79 Annita
Rasmussen.
5. Årshjulet
Årshjulet gennemgås, der er ingen ændringer fra sidst.
a. Medlemmer til dialogmødeplanlægning
Jan og Erling melder sig til at arbejde med planlægningen af mødet. Birgitte sætter
et møde i stand.
6. Den gode historie siden sidst
Alle kommer med en god historie - lidt har også ret!
Erling er glad for de nye busser der endelig er kommet ud at køre. Bjarne er glad
fordi Høreforeningen endelig har landet en aftale med Per Kuske om at holde
foredrag om enten Olsen Banden eller Korsbæk. Jan fortæller at vågetjenestens
bankontonr. På folderen allerede har givet 4 donationer. Birgitte har et brev fra en
gymnasielærer der har været glad for samarbejdet sidste år og som gerne vil have
samarbejde i år også.
7. Forsikringer orientering
a. Ny forsikring er tegnet på fællesansvar – de to andre erhvervsansvar og
arbejdsskadeforsikring udløber først i 2017.
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Under snakken får vi set på de to trykte foldere som Kommunen har sendt ud vedr.
buskørsel. Vi konstaterer at teksten er forkert da der henvises til en fritidsulykkesforsikring – det skal rettelig være en heltidsulykkesforsikring. Birgitte retter
henvendelse til rette vedkommende.
Jørgen spørger om vi arbejder efter bestemte bekendtgørelser – det undersøger vi.
8. §18 ansøgninger
Birgitte anbefaler at der søges om følgende
Slip Frivilligheden Løs 2016
15.000 kr.
Årets Frivillige
7.000 kr.
Fællesannoncen
60.000 kr.
Fælles ansvarsforsikring
20.000 kr.
IT-gruppen
5.000 kr.
Seje Frivillige under uddannelse
5.000 kr.
I alt
112.000 kr.
Det er vedtaget.
9. Slip Frivilligheden Løs
a. Program orientering
Programmet er på plads, tilmeldingen gennemgås, og indholdet skitseres.
b. Afvikling og deltagelse af bestyrelsen
Gennemgås og Bjarne og Jan deltager aktivt på dagen. Suppleanterne spørges om
de vil deltage aktivt.
10. Gråzoneprojektet v/ Else og Birgitte
Vi ser igen på den konference som vi ikke kom med på – og vi arbejder videre på at
skabe en lokalt med lignende indhold. Deltagere er Jan, Jørgen, Birgitte og Else,
Birgitte indkalder i samarbejde med Else.
11. Bestyrelsesseminar
Lørdag d. 19. 9 kl. 10 – 14
Birgitte og Jan og Bjarne går i gang med at planlægge dagens indhold. Birgitte
indkalder til et møde. Mødet holdes enten i Gedser i den gamle Marinestation eller i
Virkethus – I hører nærmere.
12. Orientering siden sidst v/ Birgitte
a. Efterårets aktiviteter
Arbejdstilsynet har varslet et risikobasseret tilsyn, og vi mener vi er klar.
Fejringen af årets frivillige er pga. valget henlagt til d. 3. september, hvor vi inviterer
dem til buffet på Hua-Xin. Bo Abildgaard har sagt ja tak til invitationen.
Venligboerne er startet som en facebookgruppe på Lolland –Falster
Uddannelsen af frivilliges første udkast udleveres. Der søges udviklingsmidler til
projektet.
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Der kommer 2 kurser i brug af foreningsportalen og et, hvad man kan anvende §18
og §79 midler til.
Ledere af frivillige har efterspurgt et netværk – det forsøger vi at stable på benene.
Tilbud til folkeskolerne om at sætte projektet ”Frivillighed på skoleskemaet” er givet
til forvaltningsenheden, der har med undervisning at gøre.
Møde med Lone Svendsen om kommunale Nyhedsbreve
Marie Herborn, Leder FrivilligCenter Lolland har afskedsreception d. 13.8.
Vi har nu 2 skrivere Lise og Frederik – og en fotograf Tonny, til at sætte gang i
synliggørelsen af foreningerne på den nye hjemmeside.
Paneldeltagelse på Socialrådgiveruddannelsen i forhold til skrivning af
bacheloropgave.
Sygehusets Røde Kors gruppe har fællesmøde, hvor vi giver et lille oplæg.
Respons på Nyhedsbrevene ønskes, og der er fine bemærkninger.
b. Evaluering på arbejdsgruppemøderne.
Punktet bliver taget op til behandling på næste arbejdsgruppemøde
13. Andet
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 6. oktober kl. 16.

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:
Evaluering af arbejdsgruppemøderne og diskussion af struktur.
Der er ingen dagsorden – forslag modtages senest til bestyrelsesmødet d. 11 august
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