Referat af 3. Bestyrelsesmøde på Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 16:00 – 16:50, Banegårdspladsen 1 A
Afbud: Kirsten
MØDET ER FORKORTET

Start: 16:03

Slut: 16:58

1. Nyt bestyrelsesmedlem
a) præsentation af Erik Søndergaard
Erik er forstander på Saxenhøj Forsorgshjem som arbejder med udsatte og hjemløse.
Erik er interesseret i samskabelse og forhold for udsatte. Saxenhøj forsorgshjem har
ca. 100 ansatte. Ud over forsorgshjemmet huser Saxenhøj beskæftigelse for
Socialpsykiatrien (værkstederne) og beskæftigelse for Handikap (Gartneri, butik og
besøgsgård).
b) drøftelse og beslutning/godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem.
Erik er valg til bestyrelsen.
c) fordeling af udvalgsposter
Erik er interesseret i strategi og deltager i Visioner og strategi udvalget.
2. Bemærkninger til referat fra d. 07.08.2018 v/ Jan
Tonny refererer til et tidligere referat og deltager herefter i vedtægts og
forretningsordens udvalget.
Der er ingen bemærkninger til det sidste referat fra bestyrelsesmødet.
3. Andre punkter til i dag v/ Jan
Der er ingen punkter
4. Økonomi v/ Kirsten. I Kirstens fravær overtager Birgitte
a. regnskab indtil 20.9.2018
Da kopimaskinen har været i stykker i sidste uge, har det ikke været muligt at få bilag
af sted til bogholderen og dermed heller ikke regnskab retur. Birgitte ser på det
samlede regnskab i efterårsferien og giver besked ud.
5. Meddelelser fra Else v/Else
Sidste frist for ansøgning af §18 og §79 midler er udvidet til d. 5. oktober. Der har
igen været lidt knas med teknikken, men mange ting er løst undervejs. Der er
Bevillingsmøde d. 11. november.
Laila Mørch er igen ansat til at holde styr på §18 og §79, hvilket har været et ønske i
meget langt tid, at få en medarbejder tæt på igen.
6. §18 ansøgninger v/ Birgitte
Vi har i alt ansøgt om 143.500 fra puljen. Hvilket er en anelse mindre end sidste år.
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7. Beslutning vedr. folder til virksomheder. v/Jan
Folderen er vedtaget med det indhold som udgangspunkt for virksomheder,
organisationers og privates indmeldelse i Frivilligcenteret
Birgitte arbejder videre på det praktiske omkring Streamere og tager en beslutning.
8. Information fra Centeret v/Birgitte (9 min.)
Film om foreningernes dag kan ses her
https://wetransfer.com/downloads/c3973dcb1a2467d88f0c5c149bcac79d20180919122624/29f0af0122f4f70f195ca553bd609e7c2
0180919122624/d20800

Den Tredje Alder - vi mangler en kaffebrygger lørdag d. 6 om formiddagen
Anne Marie og Jan har meldt sig.
Dialogmøde. Vedr. indstilling til godkendelse i bestyrelsen, fremsendes referatet fra sidste
møde, hvori spørgsmålene fra arbejdsrammen besvares. d. 20. november SOSU-Skolen
Invitationen er godkendt
Frivilligprisen. Indstillingsmøde i forlængelse af næste arbejdsgruppemøde, vi bestiller en
sandwich. tirsdag d. 6. november.
Indstillingerne er udleveret, hvis der mangler supplerende oplysninger er det vigtigt
at give Birgitte besked, så skriver hun lidt ekstra tekst.
Kursus om kulturmøde i det frivillige arbejde
Meget stor succes. Mange deltagere og alle gik hjem med guld
Slip Frivilligheden Løs - bestyrelsesarbejde - oplæg fra Ingerfair
Arrangementet er flyttet til senere på året, pga. for dårlig tilmelding.
ÆldreLinjen - SeniorNet. Dansk Folkehjælps ansøgning til Socialstyrelsen
Vi har skrevet under på en samarbejdstilkendegivelse i forhold til projektet.
Oplæg om ordblindhed d. 13. november.
Generalforsamling fastlagt til d. 15.5.19
Nye datoer for bestyrelsesmøder på nettet.
Ny praktikant fra Serviceøkonomuddannelsen 3. md. fra januar. Simon Hampe. Vi har givet
ham et kursus i SØM (1000kr.) og han skal primært arbejde med økonomi omkring
udsatteproblematikken med emperi i Stop Op.
9. Evt.
KURSUS kl. 17:00 - 21:00
Kurset henvender sig til bestyrelser og handler om bestyrelsens opgaver i frivilligcenteret:
hvad er meningen med bestyrelsen, hvilke opgaver skal bestyrelsen varetage, hvad vil det
sige at have ansat personale, hvad skal man være opmærksom på som arbejdsgiver.
Dannie fra Frise:
Gennemgår ansvarsfordeling i bestyrelsen. Den engagerede bestyrelse er en bedre
betegnelse - den kompetente bestyrelse kan virke som en hån.
Kort runde - hvorfor sidder du i bestyrelsen? De enkelte medlemmers udtalelser gengives
ikke her.
Gennemgang af engagementstrappen.
Hvad undlader man at tale om - hvorfor sidder du stadig i bestyrelsen?
Gode vaner skal på dagsordenen - hvad er det spændende ved at være her?
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Forventningsafstemning er meget meget vigtigt.
Hvad der skal til for at finde vejen - skal vendes en gang i mellem.
Planlægning af bestyrelsens arbejde - forslag og forventning tages med:
Formand: kontakt til bestyrelsen og lederen, planlægge dagsorden, ordstyrer, mødeleder,
sørger for at alle bliver hørt, talsperson til årsberetning
Næstformand: Stedfortræder for leder, assisterer udarbejder forsikringer, overenskomster,
arbejdsmiljø, mv.
Kasserer: økonomisk tovholder, leder bogholder
Leder: Drift, udvikling, servicerer bestyrelsen, rekrutterer, fastholder, plejer, frivillige, klarer
administration og planlægning
Bestyrelsen: hvad forventes der lederen informerer om, hvilken form og hvornår, hvor bliver I
over/underinformeret, hvad er minimum, hvad forventer man bestyrelsen deltager i.

Bestyrelsens møder: (Husk at sætte dem i kalenderen)
6. november Arbejdsgruppemøde 16-18 - Frivilligprismøde 18 - 19
4. december Bestyrelsesmøde + suppleanter
Datoer for bestyrelsesmøderne mv. er tilgængelige på hjemmesiden. (klik på årstallet.)
Møder og arrangementer
Lørdag d. 6. oktober kl. 10-13 Den 3. alder og uge 41
Tirsdag d. 20. november kl. 17 – 20 Dialogmødet
Onsdag d. 15. maj kl. 17 - 20 Generalforsamling
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