Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Mandag d. 5. december kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A
Fraværende: Birgitte

1. Bemærkninger til referat den 3. oktober 2016 v/ Jan
Der var ingen bemærkninger til referat fra den 3.oktober 2016
2. Andre punkter til i dag v/ Jan
Der var ingen
3. Valg af referent da Birgitte ikke er til stede v/ Jan
Valg af referent pga. Birgittes fravær: Jørgen
4. Økonomi v/ Kirsten
a. Regnskab 2016
b. Budget 2016
c. §18 midler
d. Budget 2017
e. Udtrådt af regnskabssamarbejdet med kommunen
f. Tilskudsbrev
g. Revisor for næste år
Kirsten orienterede om restbeløbet for året 2016 udgør kr. 119.109
paragraf 18 midler er søgt uden moms, samt det ændrede bogføringssystem
Modtaget tilskud fra kommunen kr. 1.116.000
5. Forslag om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling v/Jan
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 9. januar kl. 16. med eneste
punkt på dagsordenen – Valg af revisor for 1 år. Allan Karl Christiansen.
Vi udsender indkaldelsen d. 12.12. det er inden 2 uger efter begæring, og den 9.1 er inden
for 6 uger efter begæringen er modtaget.
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst
halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der
ønskes behandlet.
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 2 uger efter, at
bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er
modtaget. Dagsordenen skal indeholde mindst punkterne 1, 2, 3 under § 4, stk. 4 samt det
(de emner), som har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling. Stk. 3 Hvis
ikke mindst ½ af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling
indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af
generalforsamlingen.
Stk. 4 Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler.

6. §18 og §79 v/Else
7. Evaluering af Dialogmøde v/ Erling
a. var konceptet rigtigt
b. antal deltagere
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c. historier fra dagen
d. aflevering af referat fra grupperne
e. Årets frivillig – evaluering af proces
f. Var forberedelsen fyldestgørende?
g. Opstilling og oprydning.
Konceptet var rigtigt, desværre kom der for få til mødet, hvilket betød der var
meget forskellig sammensætning ved bordene
De praktiske opgaver skal fordeles bedre således at Birgitte for mere tid til de enkelte
foreninger.
8. Rengøringsdag v/ Bjarne
a. Hvis det skal være tilbagevendende, skal bestyrelsen kunne klare opgaverne selv.
Vi drøftede omfanget af hvor meget bestyrelsen skal lave. Vi vil forsat gerne mødes 1-2
gange om året og foretage mindre reparationer.
Den daglige rengøring blev ligeledes drøftet med henblik på frigørelse af personalets tid.
9. Årshjulet. v/ Jan
a. Generalforsamlingsudvalg – skal der ændres på vedtægter?
b. Forsikringerne
c. Afstem dagsordenen med punkterne på årshjulets "møde 4"
Generel drøftelse af status på opgaver.
10. Den gode historie siden sidst. v/ Charlotte
Alle kommer med en god historie - lidt har også ret.
Flere mødedeltagere havde haft rigtig gode oplevelser siden sidste møde
11. Politisk udvalg. v/ Jan
Referat af møde med Bo Abildgaard
Der var afbud fra Bo Abildgård på grund af ØK
12. Orientering siden sidst v/ Jørgen Rasmussen
a. Nyt fra FRISE
b. Nye tildelingskriterier for FRIG-midlerne (grundfinansiering)
Frise bruger en ny revisor, som er: Allan Karl Christiansen
Regeringen har udmeldt at tildelingskriteriet forsætter uændret frem til 2018.
13. Andet v/ Bent
a. Birgittes uddannelse er afsluttet
b. Ansat en ny leder af Frivilligcenter Lolland
c. Ida Gro Nielsen er fratrådt
d. Heidi Otte er udtrådt
Birgitte har afsluttet sin uddannelse
Frivilligcenter Lolland har ansat Thomas Nielsen som ny leder.
Frivilligcenterets praktikant Ida Gro Nielsen er fratrådt.
Heidi Otte er fratrådt som suppleant da hun ikke længere har frivilligt arbejde
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Der er Julekomsammen onsdag d. 21. december kl. 15 – 17.
Der er Arbejdsgruppemøde d. 9. januar. Jan sender dagsorden ud til mødet et par dage i forvejen.
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 6. februar 2017 kl. 16:00 - 18:00.
Strategimøde onsdag d. 14. december, kl. 8:30 - kaffe, 9:00 - 11:30, tilmelding til Signe
Der er Generalforsamling d. 17. maj kl. 17 – 20
Der er Fødselsdag d. 19. maj kl. 13 – 17
Der er Bestyrelsesseminar lørdag d. 17. juni 2017 kl. 9:00 - 15:00 adresse følger senere.
Frivilligcentrets bestyrelse har nu denne fornøjelse at kunne meddele alle vores dejlige foreninger samt Lolland
Kommune, at Frivillig Center Lolland har fået ny Centerleder pr 1.12.2016: Thomas Nielsen.
Thomas Nielsen er allerede kendt blandt de frivillige sociale foreninger på baggrund af flere års tilknytning til FrivilligCenter Lolland. Han har en økonomisk baggrund og har igennem flere års projektansættelser arbejdet sammen med
både tidligere centerledere, medarbejdere, frivillige samt andre samarbejdspartnere. Derfor har Thomas et solidt indblik i
frivilligcentrets opgaver og muligheder kombineret med et personligt kendskab til de frivillige sociale foreninger på
Lolland.
Med venlig hilsen
Per Larsen
Formand, FrivilligCenter Lolland
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