Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag d. 3. oktober 2017 kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A
Afbud fra: Kirsten. Mødet afsluttet 18:03

I forlængelse af bestyrelsesmødet ligger beslutningsmødet vedr. Frivilligprisen. Kl. 18 - 19
1. Bemærkninger til referat 8.8.2017 v/ Jan (3. min.)
Nej
2. Andre punkter til i dag v/ Jan (3. min.)
Nej
3. Økonomi v/ Kirsten - i dennes fravær v/ Jan (3. min)
Kirsten meddeler at alle bilag er set i gennem og alt ser normalt ud. Der er ikke
kommet opdateringer siden før sommerferien.
Der er indkøbt stole. Planen var at skifte ud over 3 år, til en pris pr. stol fra 700 - 1000
kr. pr. stol med en indkøbspris på 10.000 kr. om året. Et godt tilbud, og en god stol, i
Ide Møbler, som pludselig kunne fås til en pris på 250 kr. pr. stk. så blev der indkøbt
36 stole.
4. §18 og §79 v/Else (5. min.)
Der kan måske blive bevillingsmøde d. 27. oktober, og Else deltager i
evalueringsmødet med de frivillige fra Ældre Sagen og Jørgen Hansen oven på
ansøgningerne til §18 og §79. Der er ca. 30 i alt som har fået hjælp, heraf de 24 af de
frivillige.
Der er 105 ansøgninger til de 926.000 kr. i §18
Der er 19 ansøgninger til de 317.000 kr. i §79
5. Årshjulet. v/ Erling (5 min.)
a. Se til at emnerne på årshjulets ”møde3” bliver besvaret
Det gør de.
6. Evaluering af v/ Bjarne (15. min.)
a. Foreningernes Dag d. 9.9.17 (før, under, efter)
Der var meget arbejde op til foreningernes dag, Trine har trukket et stort læs og har
fået en æske chokolade. Selve dagen regnede væk, men alle var glade. Der bliver
næste år alkoholforbud på dagen, det passer ikke sammen med børn og unge
aktiviteter - eller voksne for den sags skyld.
Der var ca. 30 til evaluering, hvor vi fik diskuteret handikappladser, ind og udkørsel
af materiel, terrorsikring og mange andre ting.
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b. Slip Frivilligheden Løs d. 29.9. 17 (før, under, efter)
Det var et godt valg at invitere Frederik Boll til at holde oplæg. Dagen var godt belagt
af frivillige, og der var mange gode snakke. Der var næsten et nyt samarbejde ved
hvert bord af foreninger, som ikke kendte hinanden, og ikke havde set hinanden som
samarbejdspartnere før. Den sidste del af dagen brugte vi på at se ind i egen
forening og kigge efter flere frivillige.
7. Politisk udvalg. v/ Erling (10. min)
a. Udvalget har holdt møde
Erling skulle komme med et forslag til et brev til politikerne, men det er på vej.
Else bemærker igen, at det er vigtigt, at vi får en forventningsafstemning med den
politiske deltager.
8. Dialogmøde v/ Birgitte (15. min)
a. Mødetid
Mødetiden er kl. 16 på Sophieskolen.
b. Roller
Birgitte skriver igen i år en køreplan, så hvis bare man læser den godt, så skulle man
kunne klare dagen.
c. Klargøring af materiale
Vi har endnu ikke overblik over om vi får brug for hjælp.
9. §18 ansøgninger v/ Birgitte (5. min.)
Der bliver søgt:
Fællesannonce 75.000
Slip Frivilligheden Løs 18.750
Fællesforsikring 18.000
Frivilligprisen12.500
IT-hjælpen 5.000
Oplæg 12.500
Nyt projekt netværksfamilier 5.000.
I alt en ansøgning på 146.750 - hvilket er mindre en sidste år.
10. Orientering fra FRISE v/ Jørgen Rasmussen (10. min.)
Birgitte redegør for Frises holdning til den nye Civilsamfundsstrategi.
Jørgen anmoder om at checke mailen hos Frise, da han ikke modtager materiale.
11. Strategi v/ Birgitte (35. min.)
På grund af Charlottes udtræden af bestyrelsen, får vi ikke arbejdet med materialet,
men må tage det med hjem som hjemmearbejde. (Vi får en skriftlig udtrædelse en af
de nærmeste dage).
12. Andet v/ Birgitte (10. min.)
a. Forsikringer
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Vi har haft besøg af en fra Storstrømmens Forsikring, for at få lempet på kravet om
sikring af yderdørene.
b. Medlemskab af Ingerfair Nørdeklub
Vi har meldt os ind i Ingerfairs Nørdeklub. Det betyder at specielt Signe skal tage til
nogle morgenmøder i København, når indholdet er relevant.
c. Tilbud fra Kultur og Fritid om deltagelse i kurser
Vi har fået lov at deltage i de kurser kultur og fritid tilbyder, og det første er sendt ud
til medlemmerne. Vi skal frem til foråret før der er et kursus for
bestyrelsesmedlemmer, som er interessant for bestyrelsen.
d. Digital tilmelding
Efter lidt opstartsproblemer så er vi nu i gang med tilmelding via GoogleForms. Det
går lige nu fint.

Dialogmøde torsdag d. 26. oktober kl. 17 - 20 på Sophieskolen.
Arbejdsgruppemøde d. 7. november kl. 16 - 18
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. december med suppleanter og spisning bagefter kl. 16 - 20
Generalforsamling onsdag d. 16. maj kl. 17 - 20
Bestyrelsesseminar d. 9. juni i Virket Hus
Datoer for bestyrelsesmøderne er tilgængelige på hjemmesiden, klik på årstallet.
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