Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Mandag d. 8. august kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A
Fraværende: Charlotte.

1. Bemærkninger til referat den 30. maj 2016? Nej
2. Andre punkter til i dag?
Der foreslås følgende tillæg til dagsordenen:
Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 11.7.16 Godkendt
6A Orientering om Flytning
14D Bestyrelsesmøde 3.okt kursus
14E Bestyrelsens deltagelse i loppemarked.
3. Økonomi v/ Kirsten Jensen
a. Regnskab 2016 Kirsten har kontrolleret bilag og sætter sig stille og roligt ind i
regnskabet.
b. Budget 2016 Birgitte synliggør muligheden for at få budgettet til at nå sammen. Det
kan blandt andet ske ved at nedskrive lønbudgettet med de 50.000, som vi
forventede at have som opstart på en buffer. Derefter skal det indsendte budget
vedr. PUF indarbejdes i budgettet.
c. Grundfinansiering /PUF / Socialstyrelsen. Der er forskellige procedurer, som skal
indarbejdes i rutinerne, efter at ledernetværket har fortalt om deres arbejde for at
få godkendt regnskaberne i år. De bliver taget til efterretning og indarbejdet.
4. §18 og §79 v/Else Mortensen. Foreningsportalen finpudses i øjeblikket og åbner for
ansøgning d. 15. august. Der er et restbeløb tilbage i §18 puljen - ca. 330.000 kr. Det
skyldes dels en fejl vedr. sparekrav, dels penge som er frigjort fra sidste år. Den tidligere
udviklingspulje omdannes til en restpulje, hvor der kan holdes øje med beløbsstørrelsen
hele tiden, så man kan søge, hvis der er penge. Den åbner også for ansøgning d. 15. august.
5. Vedtagelse af Forretningsorden v/ Jan Riis. Forslaget om at ændre vedr. tavshedspligten
bortfalder. Ændringen vedr. fratrædelse som bestyrelsesmedlem, når man ophører med sin
frivillige indsats, vedtages. Forretningsordenen ligger færdig til underskrift på
Bestyrelsesseminaret d. 10.9.16.
6. Referat af Folkesundhed - og Omsorgsudvalgets møde/ Byrådets behandling af ansøgning.
v/ Jan Riis link til referater fra Udvalget - referater fra Byrådsmøder
Folkesundhed- og Omsorgsudvalget har besluttet at give Frivilligcenteret 200.000 af
Værdighedsmilliarden, de resterende 100.000 kr. tages med på budgetforhandlingerne for
næste år. I 2018 revideres tilskuddet samtidig med at finansloven for de næste 4 år, hvor
FRIG er en del af aftalen, og der forventes nye regler på området.
6A Orientering om Flytning. Bo Abildgaard fortalte at Guldborgsund Frivilligcenter er taget
ud af den samlede oversigt over flytninger til Nørre Skole. Flytningen er således ikke
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indstillet til byrådets møde d. 18.8.16. Vi takkede Bo og Jens Erik for meget aktivt at have
arbejdet for, at vi kunne undgå at flytte.
7. Orientering om Slip Frivilligheden Løs 2016 v/ Birgitte Zimling. Der er endnu ingen
arrangementer i Frivilligcenteret og kun 4 foreninger tilmeldt i Friserhuset. Der er deadline
d. 20. august for annoncen der skal i avisen, så der forestår et stort arbejde med at hente
information hos foreningerne, der måske nok stadig er på ferie. Bjarne taler med Bente
Zoffmann næste lørdag.
8. Mødedatoer for Frivilligprisen v/ Birgitte Zimling. Avisen med den sidste annonce for
indstilling til frivilligprisen er d. 3.-4. november. Sidste frist for indstilling er d. 10. november,
og indstillingsmødet holdes mandag d. 14. november kl. 16 - 17 i Frivilligcenteret på 1. sal.
9. Årshjulet. v/ Birgitte Zimling
a. overdrages til bestyrelsen. Årshjulet er rettet til, men indholdet tages op på
Bestyrelsesseminaret. Birgitte lægger op til at en fra bestyrelsen tager årshjulet og dets
opdatering på sig, når seminaret er overstået.
10. Den gode historie siden sidst. v/ Jan Riis
Alle kommer med en god historie - lidt har også ret.
Kirsten og hendes mand Christian har malet vinduer og repareret på 1. sal i
sommerferien, det blev til lidt flere timer end antaget og med udsigten til en evt.
flytning, var det ikke den bedste motivation, men det gik fint, og det ser meget fint
ud. Vi takker mange gang for indsatsen, og de har modtaget en lille kurv for
ulejligheden.
Else - Projekt "Godt meningsfyldt Ældreliv" afstedkommer møder mellem
forebyggelseskonsulenterne og foreningslivet. Det er så givende og der er allerede
både samarbejder i gang hvor Seniorvejlederne - som de straks blev omdøbt kommer ud i foreningerne, og foreningerne imellem.
Erling - Koordinationsudvalget har netop haft møde og talte om hvor god en proces
det har været omkring værdighedsmilliarden - stor ros også til personalet. Det
betyder så meget at blive inddraget. Ældresagen har også besluttet at åbne for
samarbejde med andre foreninger i større grad end de allerede gør.
Jørgen - Bisidderne har haft meget at lave i sommerferien, men det er det hele værd
når borgerne bliver så glade for den hurtige kontakt. Ingen venter på at blive
kontaktet - ofte er det samme dag.
Bjarne - har ligget i Otterup Havn på nordfyn og kom til at tale om Sydfalster som
udkant, men fik besked på at vi da i høj grad er forkant - alle kommer den vej ind. I
øvrigt foreslog Bjarne at vi afsatte en dag eller 2 om året til at ordne praktiske
gøremål i Centeret, hvilket alle anerkendte som en god ide.
Jan - Vågetjenesten havde modtaget en donation som specifikt skulle bruges på
Vågerne. Det blev en dejlig eftermiddag med frokost og kaffe for 23 ud af 27 vågere.
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11. Politisk udvalg. v/ Jan Riis
Referat af møde med Bo Abildgaard. Der har været et godt samarbejde med Bo i
forhold til flytningen. Vi fortsætter med at holde for-møder.
12. Oplæg til Dialogmøde v. Birgitte Zimling. Udvalg: Jan Birgitte og Signe
a. Ny dato for dialogmøde 24. november
b. Et evt. udvalgs arbejde.
Punktet nåede ikke at blive forarbejdet før sommerferien, men både Else, Bjarne og
Erling deltager gerne i planlægningen, Jan udtræder. Birgitte indkalder.
13. Synliggørelses opdatering v/ Birgitte Zimling
a. Hjemmesiden og intentionerne
b. Andre reklametiltag.
Endnu et punkt som ikke nåede at blive forarbejdet inden sommerferien. Jan bemærker
at han er glad for hjemmesiden.
14. Orientering siden sidst v/ Birgitte Zimling
a. Birgitte på kursus. Birgitte fortsætter med tilmeldingen til kursus i efteråret.
b. Selvhjælp og Netværk Guldborgsund, status. Vi er i gang med planlægningen for
efteråret.
c. Knud Aarup - netværk, status. Birgitte opfordrer til at foreningerne udbreder
arrangementet for foreningerne. Der er ikke så mange tilmeldte endnu.
d. Bestyrelsesmøde 3.okt kursus. Bestyrelsen afholder selv mødet.
e. Bestyrelsens deltagelse i loppemarked. Ingen af bestyrelsesmedlemmerne kan
deltage i de to arrangementer d. 20. august. Bjarne vil lige undersøge nærmere.

15. Andet
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 3. oktober 2016 kl. 16:00 - 18:00.

Strategimøde fredag d. 12. august kl. 8:30 - kaffe, 9:00 - 11:30, tilmelding til Signe - Kirsten og
Jørgen tilmelder sig.
Der er arbejdsgruppemøde d. 5. september, hvor suppleanterne er inviteret med. Jan sender
dagsorden ud til mødet et par dage i forvejen.
Der er Bestyrelsesseminar lørdag d. 10. september kl. 9:00 - 15:00 adresse følger senere.
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