Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 6. juli kl. 16.
Mødested ændret til Nørre Skole kl. 16 for at bese lokalerne.

På formandens foranledning indkaldes hermed til et

Ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 6. juli kl. 16
Guldborgsund Frivilligcenter, Banegårdspladsen 1A.
Afbud fra: Else Mortensen, Erling Christensen, Jørgen Rasmussen, Tonny Pedersen.
I stedet for Bo Abildgaard deltager Jens Erik Boesen som konstitueret formand for Folkesundhedog Omsorgsudvalget da Bo Abildgaard har ferie.

Dagsorden:
Dagsordenens tema er indstillingen fra styregruppen "Kloge Kvadratmeter" under
Økonomiudvalget til Økonomiudvalget, om en flytning af Guldborgsund Frivilligcenter til lokalerne
midt i skolegården på den nu nedlagte Nørre Skole.
1. Er der tilføjelser til dagsordenen?

Nej.

2. Afdækning af problemstillingen.
a. Billeder fra stedet v/Birgitte
Vi mødtes med Jens Erik Boesen, konstitueret formand for Folkesundhed- og
Omsorgsudvalget, Søren Petersen, Leder af Ejendomsforvaltningen og Lars
Larsen, Ejendomsforvaltningen, for at se lokalerne på Nørre Skole. (se billederne
nederst).
a. Tidshorisont v/ Birgitte
Vi blev orienteret om Styregruppen "Kloge Kvadratmeter"s indstilling til flytning
d. 20. juni af Jens Erik Boesen. Vi var overraskede over ikke at være blevet
orienteret. Lars Larsen, Ejendomskontoret, orienterede Birgitte mandag d. 27.
juni om Styregruppens indstilling og lokalernes beskaffenhed. Der bliver snarest
fremsend en høringsanmodning fra Kommunen med svarfrist 1. august, der er
Økonomiudvalgsmøde d. 8.august, og så fremt der bliver stemt ja til flytningen,
skal det endelig vedtages på Byrådsmødet d. 18. august. Vi har i disse lokaler et
års opsigelse.
b. Kommunal vinkel v/ Birgitte
Styregruppen "Kloge Kvadratmeter" skal finde ca. 12.mill. og kvadratmeterne på
Nørre Skole er 30m2 større end dem, vi har nu. Vi betaler 156.000 i husleje om
året, og vi kan se frem til at betale momsen oven i fremover - altså ca. 200.000
kr.
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c. Politisk vinkel v/ Jan
Da nu Jens Erik Boesen deltager, belyser han emnet.
Han orienterede om sagens forløb, beklagede den uheldige fremgangsmåde og
fortalte, at det nu havde givet anledning til at etablere en procedure for arbejdet
i Styregruppen. Han henstiller til at vi ser bort fra det, og fokuserer på at er det
ret mange penge, vi betaler i husleje. Han gør opmærksom på, at vi skal skrive en
høring til økonomiudvalget, som beskriver vores holdning. Vi kan evt. se frem til,
at man vedtager dele af planen (flytning af Sprogskolen,
Arbejdsmarkedsafdelingen, UU-vejledningen og Sprog- og
Integrationsafdelingen) og udsætter vedtagelsen af dette punkt til senere, da det
er vigtigt at f.eks. Sprogskolen kan komme i gang med at flytte til Nørre Skole da
en del af deres eksterne lejemål allerede er sagt op.
3. Afklaring af holdning hos bestyrelsen v/ Jan Udtalelserne her er faldet under bestyrelsesmødet
a. Fordele
Vi blev lovet at man ville strække sig langt for at imødegår ønsker om almindelig
indretning af lokalerne.
Der er let adgang for handikappede, der er brede døre og der er handikaptoilet.
Bygningen er spændende.
Kan godt se økonomien i det.
Bygningerne kan indrette så vi kan bruge dem, hvis der er mulighed for at
anvende andre lokaler til større møder mv.
b. Ulemper
Beliggenhed bliver nævnt af samtlige medlemmer
Jeg føler, vi bliver gemt væk - usynlige.
Der er dårlige forhold for dem, der kommer med bus og tog.
Det er usikkert, om man kan komme hjem igen, hvis man ikke er i stand til at gå
til stationen.
Det er en forkert placering af frivillige.
Det bliver svært at få berøring med brugerne.
Flere kvadratmeter er ikke optimale for opdelingen i forhold til behov.
Man kommer til at bruge mange flere kvadratmeter på gangarealer, end de
ekstra der er.
Der er meget mørkt med det smalle vinduer, hvis man skulle lave mindre lokaler.
Beliggenheden er skidt - der kan ikke komme nogen forbi.
Det er ikke dårlige bygninger - de passer bare slet ikke til vores behov
Vi bliver glemt inde bagved
Vi får sværere ved at være et hus for alle frivillige foreninger med hele temaet
omkring flygtninge rundt om os - og dem er der ikke noget galt med …
Det bliver svært at etablere den variation af lokaler, vi har nu.
4. Skitsering af aktionsmuligheder.
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a. høring v/ Birgitte
Der er svarfrist d. 1. august.
b. politisk påvirkning v/ Jan
Jan taler med Bo Abildgaard og Jens Erik Boesen. Der bliver ageret efter behov.
c. andet v/ Jan
Nej
5. Beslutning: Hvad mener vi og hvad gør vi? v/ Jan
Birgitte og Jan skriver høringssvar - Bestyrelsesmedlemmerne har det til
gennemsyn indtil fredag, hvor Birgitte retter det sidste til og sender det frem til
Økonomiudvalget.
6. Evt.
Der er ikke noget under evt. bortset fra god sommer.
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