Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag d. 5. december 2017 kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1A
Afbud fra: Anne Marie. Udeblivelse uden afbud Bo Abildgaard. Mødet afsluttet kl. 17:45

1. Bemærkninger til referat 3.10.2017 v/ Jan (3. min.)
Der er endnu ikke modtaget en officiel udmeldelse fra Charlotte.
2. Andre punkter til i dag v/ Jan (3. min.)
Tilføjelse af punkt 7c. Else fortælle om ændringer efter kommunalvalget.
3. Økonomi v/ Kirsten (15. min)
a. Prognose for årsregnskabet
Ideen om at vi kan sætte 100.000 ind på en konto til feriepenge som lovgivningen
foreskriver kan blive en realitet. Vi kommer efter al sandsynlighed også ud med et
pænt overskud. Vi har af sikkerhedsmæssige hensyn sparet meget i år, og det ses.
b. Restmidler for 2017
Der er en ønskeseddel og indkøb sker efter aftale med Jan og Kirsten
c. Budget for 2018 - Tilskudsbrev
Der er et foreløbigt budget anlagt ud fra de nuværende opgørelser af §18 konti, og
uden evt. overskud indregnet. Erling er meget tilfreds med fremlæggelsen.
Birgitte viser tilskudsbrevet fra Guldborgsund Kommune frem. Der er et spørgsmål
om en prc.vis opskrivning af tilskuddet, som lige skal afklares.
4. §18 og §79 v/Else (5. min.)
§18 Der var 88 ansøgere, som har fået 959.950 kr. Det betyder at der generelt er
givet lidt flere penge i år end sidste år pr. forening.
§79 Der var 24 ansøgere, som har fået 279.000 kr.
Der bliver i år sendt et evalueringsspørgeskema ud om brugen af foreningsportalen.
Der bliver i år ingen restpulje til uddeling i foråret.
Listen over hvem der har fået hvor meget, frigives til januar efter listen er godkendt.
Den vil herefter blive lagt på hjemmesiden
5. Årshjulet. v/ Erling (5 min.)
a. Se til at emnerne på årshjulets ”møde4” bliver besvaret
Vi overholder planen. Slip Frivilligheden Løs bliver dog udsat til næste møde.
6. Evaluering af v/ Bjarne (15. min.)
a. Dialogmøde. Svar på evaluering hos deltagerne
Generelt var støjniveauet for højt og grupperne for store, men det var hvad vi vidste.
Gruppen er ikke færdig med arbejdet men det er dejligt med materiale man kan
trække viden fra. Vi skal overveje om og hvordan vi fremover vil evaluere. Else
foreslår at man ved et evt. næste møde med lederne tager en eller flere med i
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planlægningsfasen. Hun bemærker også at mange hun har talt med har været meget
glade for møde.
b. Temaer fra mødet ligger klar v/ Jan
Teksterne fra plancherne er nu samlet i 4 grupper samskabelse mv., Borgerne,
Kommunen/Ansatte og Frivillige. Tanken er at samle det til en tekst og sende det ud
til deltagerne.
7. Politisk udvalg. v/ Erling (15. min)
a. Reaktioner på fremsendt brev.
Bestyrelsen har modtaget 2 breve som reaktion på det udsendte brev til
medlemmerne og ingen reaktioner på læserbrevet, som kom alt for sent ud.
b. Hvad skal udvalget lave?
Udvalget vil arbejde med et forslag som bestyrelsen kan vedtage. Det kunne være at
invitere udvalget på besøg eller invitere enkelte politikere til en snak. Det henstilles
til bestyrelsesmedlemmerne at komme med input til udvalget så snart som muligt.
Kenneth tilkendegiver at han gerne deltager i udvalget.
c. Nyt efter kommunalvalget v/ Else
Folkesundheds- og Omsorgsudvalget kommer nu til at dække både ældreområdet og
socialpsykiatrien. Det giver god mening i forhold til at arbejde sammen på tværs af
områderne og det styrker indsatsen for social.psyk og ældre.
Forespurgt svarer Else, at der ikke på nuværende tidspunkt bliver lavet nye
strategier for udvalget, man fortsætter det, man er i gang med året ud.
8. Økonomiudvalg v/ Jan (10 min.)
a. Brev til Frises bestyrelse
Jan har forespurgt i Frise, om ikke man dér kan prøve at hjælpe med at skabe
mulighed for, at Frivilligcentrene kan få en f.eks. Seniojobber tilknyttet. Det ser ud
som om, at ministeren tror (da Rambøl har skrevet det i sin rapport), at man kan det,
men lovgivningsmæssigt kan man ikke. Casper Danø Sekretariatsleder i Frise
afventer lige nu den forespørgsel, som Guldborgsund Kommune har sendt til
udtalelse hos KL, og vil derefter gerne se nærmere på det.
b. Online fundraising kursus. Vi har købt et abonnement på et onlinekursus hos
Wischmann Innovation. Selve kurset varer 67 minutter og det er til brug for
centeret. Der følger værktøj med til at skrive gode projektansøgninger.
9. Nedsættelse af Generalforsamlingsudvalg v/ Bent (10 min.)
a. Følgende deltagere er noteret: Jan, Birgitte, Jørgen, Erling. Udvalget tager sig af
vedtægter og forretningsorden.
10. Gennemgang af Bestyrelseshjulet. v/Jan (15 min.)
Selve hjulet er et øjebliksbillede af, hvordan det enkelte bestyrelsesmedlem oplever
bestyrelsen som arbejdsgruppe. Der ligger ingen pres i vurderingen, men det er
vigtigt at være ærlig i sin opfattelse, det handler netop ikke om ønsketænkning, men
om at have et evalueringsværktøj, som kan bruges til at se på bestyrelsens egen
indsats.
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11. Tillæg til Forretningsordenen - godkendelsessag (5 min.)
Tillægget er vedtaget og bliver skrevet ind i forretningsordenen.
12. Orientering fra FRISE v/ Jørgen Rasmussen (10. min.)
Netop som vi troede, at Jørgen var kommet på maillisten, var han ude igen. Birgitte
overtager. Orientering om vedtagelse af SATS-puljen med særlig fokus på punkt 7
Styrkelse af det frivillige arbejde.
Der er ingen udvikling i forhold til tildelingskriterier.
Nyt lovforslag åbner mulighed for at dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere kan
arbejde frivilligt båd i privat og foreningsregi DP i op til 10 timer om ugen EF i op til
15 timer om ugen. Det betyder at Ida Groe har fået lov at være frivllig i
Frivilligcenteret inden for sit faglige område. Hun starter 8. januar.
13. Datoer til strategiarbejde. v/ Birgitte (10 min.)
Onsdag d. 7. februar
Onsdag d. 21. februar
Onsdag d. 28. februar
Mødetidspunkt 9 - 12 Der kommer invitationer med materiale senere.
14. Andet v/ Birgitte (10. min.)
a. Årets sidste kurser - Fundraising og Referatteknik.
Der er tilmeldt 22 til kurset i Fundraising, som er et samarbejde mellem
Guldborgsund Kommune og Frivilligcenteret. Referatteknik er et ønske fra
medlemmerne. Vi gentager det i løbet af foråret, da et par stykker ikke har mulighed
for at deltage nu.
b. Årets første tilbud - Velfærdsteknologi - oplæg d. 31. januar.
Der vil blive vist og mulighed for at prøve. Tanken er at lave endnu et tilbud, hvis der
bliver overtegnet.
c. Årsberetningen
Der bliver sat tid af til at lave årsberetningen i februar.

Der er Arbejdsgruppemøde d. 9. januar 2018 kl. 16 - 18
Der er Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar med suppleanter kl. 16 - 18
Der er Strategiarbejde onsdag d. 7. februar, 21. februar, 28. februar kl. 9 - 12 i Frivilligcenteret
- meld afbud, hvis du ikke kan komme.
Der er Generalforsamling d. 16. maj kl. 17 - 20 på SOSU-Skolen
Der er Bestyrelsesseminar d. 9. juni i Virket Hus
Datoer for bestyrelsesmøderne er tilgængelige på hjemmesiden, klik på årstallet.
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