Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Mandag d. 3. oktober kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A
Fraværende: Birgitte

1. Bemærkninger til referat den 8. august 2016?
Ingen bemærkninger.
2. Andre punkter til i dag?
Drøftelse om den ekstra arbejdsindsats under punkt 3a
3. Valg af referent da Birgitte ikke er til stede.
Charlotte
3a) Jan orienterede om den øgede arbejdsbyrde som lige nu er stor, det medfører at centret
er lukket i uge 41 og 42. Vi skal arbejde på at personalets arbejdstid bliver “normal”
4. Økonomi v/ Kirsten Jensen
a. Regnskab 2016
De -2591,- under materialer og aktivitetsudgifter bliver konverteret til PUF midler.
Der er søgt §18 midler til:
Slip Frivilligheden løs 15.000,Frivilligprisen 5000,Fællesannoncen 50.000,Fælles forsikringen 18.000,Nyt projekt ”Luft under vingerne” 269.000,b. Budget 2016
c. Nyt projekt ansøgt
d. Budget 2017
e. Forberedelserne til at udtræde af regnskabssamarbejdet med kommunen
Kommunen lukker ned for vores konto d.17.10.2016. Birgitte har forhørt sig, om
saldoerne kan flyttes over på de nye konti, så vi kunne slippe for at skulle bogføre det
igen. Hvis ikke skal det hele bogføres en gang til.
Birgitte, Signe, Kirsten og Jan kommer til at have råderet over kontiene.
Der bliver oprettet to konti med dankort til.
5. §18 og §79 v/Else Mortensen
Ansøgningsfristen er slut her d.01.10.2016. Der er en restpulje på ca. 300.000,Else har ikke lige nu overblik over, om alle pengene bliver fordelt og hvordan de bliver
fordelt. Der er en lang proces endnu, også fordi de nu skal prøve at bruge
prioriteringsværktøjet. Så pengene bliver fordelt ud fra det.
6. Evaluering af Slip Frivilligheden Løs 2016 v/ Bjarne Hansen
a. var konceptet rigtigt
b. historier fra dagen
c. vigtige ting at huske fra campingvognen
d. Vigtige ting at huske fra fredagen i centret - Fristerhuset
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e. hvad var vigtigt fra opstarten
Bjarne – ”Det blev en spændende opgave. Vores formidling har nok ikke været god
nok. De steder vi stod skulle have været placeret bedre. F.eks. skulle vi have været
oppe på torvet i Sakskøbing i stedet for nede på havnen. Eller oppe i midtbyen i Nørre
Alslev i stedet for på dagcenteret. Men det er nogle erfaringer, vi kun er blevet rigere.
De lokale var glade for, at Slip Frivilligheden Løs var rykket ud i lokalområderne. Så de
ikke skulle til Nykøbing for at være en del af det.
Campingvognen var rigtig god at have med. Det eneste minus var at der stod
”Frivilligcenter Lolland” på den.
Informationen til de frivillige skal være mere klar. At det er foreningerne og de
frivillige selv, der skulle sørge for tingene i deres område. Birgitte og Signe kom i bund
og grund kun for at støtte op om det.
7. Evaluering af Knud Aarup arrangementet v/ Else
a. var temaet godt
b. var tidspunktet på dagen godt
c. var tilslutningen forventeligt
Knud Aarup fortalte om uligheden i vores sundhed.
Der var et oplæg fra ham og bagefter blev de placeret i grupper, hvor frivillige og
ansatte blev blandet sammen så vidt det var muligt. Her skulle de snakke om,
hvordan vi med fælles indsats kunne sætte ind over for den ulighed der er i vores
sundhed.
Tidspunktet på dagen var okay, dog betød det at der var flere kommunalt ansatte
end der var frivillige. Det er dog konsekvensen, vælger man at lægge det om aftenen
kommer de ansatte ikke, da får løn for at være der. Ligger det midt på dagen kommer
de frivillige ikke pga. arbejde og andre ting bl.a.
8. Årshjulet. v/ Jan Riis
a. Forslag fra Bestyrelsesseminaret vedr. årshjulet til behandling.
b. afstem dagsordenen med punkterne på årshjulets "møde 3".
Jan har haft MUS samtale med Birgitte. Det var en dejlig behagelig samtale, og der er
trivsel over hele linjen bortset fra på arbejdsbyrden. Den er simpelthen for stor
stadigvæk. Birgitte arbejder gennemsnitligt 45 timer om ugen lige pt. uden at få noget
ekstra for det.
9. Den gode historie siden sidst. v/ Jan Riis
Alle kommer med en god historie - lidt har også ret.
Kirsten – For en måned siden stoppede Karen Bressing som formand i
Hjerteforeningen. Kirsten er som næstformand trådt ind i Karens sted som formand.
Der vil hun være indtil generalforsamlingen feb. ’17. Lige nu holder vi hovedet oven
vande, vi har måtte drosle lidt ned på nogle af vores aktiviteter, men vi formår stadig
at blive her. Dette gør vi også med hjælp fra København, hvilket gør at vi kan køre
videre med vores aktiviteter.
Erling – Vi har haft møde med embedsmændene omkring Nørre Alslev dagcentrets
busser. På mødet blev det besluttet, efter at der i en længere periode havde været
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sådan, så hver gang de frivillige chauffører havde været ude at køre en tur. Så skulle
bilen tankes op også selvom turen kun var gået til Nykøbing og tilbage igen. Dette var
med til at gøre det rigtig besværligt for de frivillige chauffører. Så derfor blev det
besluttet, at der nu fremover først skal tankes, når tanken er halvfyldt.
Bjarne – i har haft foredrag med en overlæge fra Køge Sygehus, i forbindelse med det
fik vi i en pressemeddelelse i avisen.
Bent – DH har arbejdet for at få nogle nye procedurer op at køre, vi har bl.a. skiftet
formand. Hvilket har været med til, at det nu er begyndt at fungere igen efter en lidt
turbulent tid.
Else – Forebyggende hjemmebesøg er gået ind i et samarbejde med frivillige, hvilket
fungerer rigtig godt. Det er kommet godt op at køre, så det bliver spændende at følge
det fremover.
10. Politisk udvalg. v/ Jan Riis
Referat af møde med Bo Abildgaard
Jan har bede Bo om at komme med et udspil omkring hvilke tiltag vi skal gøre i
forbindelse med “kloge kvadrater”. Det er ikke lykkedes endnu, men Jan arbejder
fortsat på det.
11. Oplæg til Dialogmøde v. Erling Christensen. Udvalg: Else, Bjarne Erling, Birgitte og Signe
a. Medbragte artikler og gode temaforslag afleveres
Det har ikke været muligt pga. travlhed at finde et udvalgsmødetidspunkt. Det bliver
lidt lettere her i oktober.
Der er aftalt et møde i arbejdsgruppen.
Vi skal alle huske at indlevere artikler til Birgitte.
12. Evaluering af bestyrelsesseminar
a. Praktisk planlægning af dagen
b. Vægtning af emner.
c. Dato for Bestyrelsesseminar - 17. juni 2017
Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde d.05.12.2016
13. Referat af Regionsmøde v/ Jan og Bjarne
FRISE har indstillet til, at man nu afholder regionsmøder. Det skal være max 2 gange om
året. Dette vil man gøre at vi får mulighed for erfaringsudveksle. Bjarne og Jan var afsted til
sidste møde.
14. Orientering siden sidst v/ Jørgen Rasmussen
a. Nyt fra FRISE
Guldborgsund Frivilligcenter holder lukket i uge 41 og 42 pga. den store arbejdsbyrde og
ferieafholdelse samt afspadsering.

15. Andet
HUSK ARBEJDSGRUPPE MØDE mandag d. 7 november.
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Bestyrelsesmøde mandag d. 5 dec. med let anretning efter mødet. (Suppleanter deltager)
Referent: Charlotte.
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 5. december 2016 kl. 16:00 - 18:00. Suppleanterne inviteres
til mødet - sæt tid af til at spise sammen bagefter.
Strategimøde fredag d. 16. september, 14. oktober, 18. november kl. 8:30 - kaffe, 9:00 - 11:30,
tilmelding til Signe
Der er arbejdsgruppemøde d. 7. november. Jan sender dagsorden ud til mødet et par dage i
forvejen. Vær opmærksom på at Dialogmødet præsenteres her.
Der er Bestyrelsesseminar lørdag d. 17. juni 2017 kl. 9:00 - 15:00 adresse følger senere.
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