Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Mandag d. 30. november kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A
Fraværende er Bo Abildgaard, Else Mortensen, Bjarne Hansen

1. Bemærkninger til referat den 30. november 2015?
Nej
2. Andre punkter til i dag?
Vedtægter sættes på som punkt 6
Andet - EVT: to do liste
Andet - EVT: Facebookgruppe
3. Mariannes Andersens fratrædelse og Charlotte Hansens indtræden.
Jan Riis byder Charlotte Hansen velkommen i bestyrelsen.
4. Fremlæggelse af Budget 2015 v/ Dorthe
a. Regnskab
Der er statistisk lidt for lidt tilbage til december, men det er helt naturligt, og der er
ikke nogen yderligere bemærkninger. Der overføres ca. 38.000 i §18 midler til
fortsættelse af projekterne næste år.
b. Budget 2016
Bevillingsbrev fra Guldborgsund Kommune er netop ankommet, så er vi klar til at
søge FRIG-midlerne. Budgettet for 2016 er endnu under udarbejdelse. Birgitte lover
at fremsende forslaget, så snart det er klart.
c. Forvaltning af årets restbeløb
Birgitte fremlægger udsigterne for den gamle kopimaskine – snart stiger
basisserviceaftalen med 4000 kr. pr. år. En ny kan tjene sig hjem på 1½ år, og er
billigere i printomkostninger. (0,20 kr. pr. farvekopi – nye 0,09 kr. pr. farvekopi f.eks.
– og basisserviceaftalen på 645 kr. år, falder bort). Birgitte er i gang med at
undersøge på kommunen, om vi kan købe den gennem dem. (Status d. 17.12.15 vi
har en aftale med Konica Minolta gennem kommunen om at købe en maskine (ca.
15.000 kr.) ).
5. Oversigt § 18- 79 og udviklingsmidler v/Else
Punktet bortfalder da Else er fraværende.
6. Vedtægterne
Hvis der skal ses på vedtægterne inden generalforsamlingen skal der sættes noget i
gang nu. Alle læser vedtægterne igennem til næste møde, så problematiske passager
kan noteres. Herefter nedsættes en gruppe ved næste møde.
7. Årshjulet
Vi gennemgår årshjulet og konstaterer, at vi er med bortset fra godkendelse af
budgettet for 2016.
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8. Den gode historie siden sidst
Alle kommer med en god historie - lidt har også ret!
Jørgen roser personalet for et super godt Dialogmøde, det var godt tilrettelagt, godt
gennemført og veltilrettelagt.
Charlotte – URK er gået fra 2 frivillige til 15-20 stykker, hvilket er dejligt.
Jan – husker personalet på at dele opgaver ud. Vågetjenesten har våget 700 timer i
2015 hvilket er meget flot, de er gået ind på at støtte familie og pårørende også og
synes det giver fint mening. Der er ved at starte grupper op i Stubbekøbing,
Sakskøbing og Nysted.
Charlotte Hansen – på grund af arbejde kan hun ikke deltage i åbningstiden i
Flerkulturelt Center, men forsøger så at deltage med andre tilbud.
Anne-Marie – Roser Slip Frivilligheden Løs da hun var fraværende til Dialogmøde.
Birgitte roser Erling for at have kontaktet Cafe Damehat og inviteret Bente Zoffmann
til at fortælle om Damehat.
9. Dialogmøde evaluering
a. Indhold
Alle er enige om at indholdet var super godt, det var godt med et oplæg og det var
godt at snakken startede med 2 og 2 samtale, da det trak nogle af dem der ikke
taler så meget i gang.
Jørgen og Charlotte K. ville gerne have haft tid til at forberede sig inden, og Jan
følte, at der lå en forventning om, at han vidste mere end han gjorde. Birgitte
oplyser, at det var med vilje, for at tage presset af bestyrelsesmedlemmerne, og
fordi det var svært at få forståelse for emnet, før man havde hørt Camillas oplæg.
Det var tilrettelagt, så man kunne læse op og det var meningen.
b. Praktiske forhold
Jan er ked af lokaleforholdene – alle andre synes lokalerne er rigtig gode til
formålet. Birgitte bemærker at ingen skal flytte sig ret langt, og vi kan holde
tidsplanen.
c. Tanker om næste års indhold og form. Arbejdsgruppe?
Der nedsættes straks en arbejdsgruppe af Erling, Charlotte, Charlotte og Birgitte.
Birgitte pointerer at det handler om tidligt at beslutte, hvor vi skal være henne og
det overordnede indhold. Birgitte indkalder til et sent eftermiddagsmøde.
10. Forsikring – status på fællesforsikring
Fællesforsikringen er betalt – ligeså arbejdsskadeforsikringen
Førerforsikringen er der ingen afklaring på.
11. Status på arbejdsgruppemøderne v/ Jan
Arbejdsgruppemøderne bør have samme status som bestyrelsesmøderne, man har
mødepligt, kommer man ikke melder man afbud, fordi møderne er vigtige.
Jan indkalder og refererer. Jan samler emner sammen, som bestyrelsen har sendt i
arbejdsgruppen til drøftelse, og på næste møde foretager man en udvælgelse af
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hvilke emner, der skal behandles. Mødedatoer findes stadig på hjemmesiden under
referaterne fra bestyrelsesmøde og klik på årstallet.
12. Frivilligprisen – evaluering v/ Bjarne
Bjarne er fraværende. Dorthe fremlægger problemstillingen. Emnet sendes i
arbejdsgruppen til diskussion af etiske regler og alle de andre forudsætninger for at
kunne lave denne pris.
13. Politisk udvalg
a. Hvad skal der arbejdes på i løbet af foråret?
Da FRIG-puljen udløber i 2018, så er det vigtigt, at vi har en god kontakt til
politikerne.
14. Orientering siden sidst v/ Birgitte
a. Arbejdstilsynet
Ingen bemærkninger. Vi har en glad smiley, hvis man søger os på arbejdstilsynets
hjemmeside.
b. Frises generalforsamling 11-12. marts.
Der er endnu ikke kommet invitation. Jan vil gerne deltage, men der er sikkert plads
til en til – Henvendelse kan ske til Birgitte.
c. Netværksmøde for ansatte i Guldborgsund og Lolland kommune
23 deltagere til en god snak og netværksdannelse
d. Julelukket fra d. 22. december til d. 3. januar begge dage inkl. Der er afslutning med
Gløgg og Klejner mandag d. 21.12 kl. 15 - 17
e. Temadag årsmøde Frise
Casper Danøe, Evaluering af frivilligcentrene med henblik på at revidere og målrette
centrenes tildelingskriterier og udvikle en ny bæredygtig finansieringsmodel, så
centrene i højere grad end i dag kan understøtte udviklingen af den lokale frivillighed.
Evaluering bliver også temaet på december konferencen (Center for Frivilligt Socialt
Arbejde) næste onsdag, og det glæder jeg mig meget til at blive klogere på.
Ny fordelingsnøgle
SATS (hvori FRIG og PUF ligger) er ikke en drift pulje – men en udviklingspulje…
Hvad der kan driftes i kommunernes skal driftes i kommunerne. I 2018 har vi ikke
længere en FRIG-Pulje, og hvad der så sker er ikke til at forudse.
f. Information fra Frise, v/ Jørgen og Birgitte
Åbent samråd med ministeren, PUF - Grundfinansiering
g. Kursus i sociale medier.
Fantastisk kursus – for få mødte op Mortens Aften. De arrangementer, hvor folk
ikke møder op er dyre i mad og arrangementerne risikerer at blive aflyst. Reminder
skal ud er Anne-Maries bud.
Jan oplyste at han havde deltoget i FRISES kursus for bestyrelsesmedlemmer. Det
var et godt kursus
Status på hjemmesiden
Næste Uge lægger vi en plan og satser på vi kan gå i luften efter nytår.
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15. Andet
Jørgen meddeler, at han gerne vil komme til møderne, men ikke kan tilbyde at
deltage aktivt mellem møderne indtil foråret. Gruppen accepterer vilkårene.
a. Facebook gruppe
Bjarne foreslår at bestyrelsen opretter en lukket gruppe på Facebook til intern
kommunikation. Da nogen af bestyrelsesmedlemmerne ikke er på Facebook og ikke
ønsker det, lægges forslaget til side til en anden gang.
b. To Do liste
Der er nogle praktiske ting i Frivilligcenteret, som bare skal laves, Jan sender en mail
rundt, og hvis nogen har lyst til at klare en opgave, så bare byd ind.

Alle ønskes en glædelig jul
Ønsker man at deltage d. 21 til Gløgg, så er der tilmelding til Signe på
sekr@fri-villig.dk
Næste bestyrelsesmøde er Mandag d. 8. februar 2016 kl. 16:00 - 18:00.

Der er arbejdsgruppemøde Mandag d. 11. januar 2016 kl. 16:00 – 18:00, uden
suppleanter.
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