Referat af 1. Bestyrelsesmøde på Guldborgsund Frivilligcenter
Mandag d. 4. juni. 2018 kl. 16 – 18, Banegårdspladsen 1 A
Afbud: Jørgen går 17:15, Else

start: 15:50 Slut: 17:55

1. Velkommen til et nyt år / jan (3 min)
2. Bemærkninger til referat fra d. 6.02.2018 v/ Jan (3. min.)
Nej
3. Andre punkter til i dag v/ Jan (3. min.)
6a
Evaluering af Årsrapport 2018
4. Økonomi v/ Kirsten (10 min.)
a. Præsentation af det foreløbige regnskab for 2018
Resultatopgørelse og Balance ser ud som forventet.
b. Budget for 2018
Vi har endnu ikke modtaget udbetalingsbrev på FRIG, så vi arbejder ikke med budgettet
endnu.
Der er kommet foreløbigt tilsagnsbrev fra Guldborgsund Kommune vedr. 2019
5. §18 og §79 v/Else (5. min.)
Birgitte: der er nye vejledninger til §18 og §79 på vej. Vi er blevet bedt om at se på dem, og
de frivillige fra Ældre Sagen og Jørgen fra e-administrationen, er blevet bedt om at kigge på
dem.
6. Evaluering af Generalforsamlingen v/ Erling (15 min.)
Fremadrettet skal vi finde en fast dirigent, som har en lidt mere fast hånd.
Erling pointerer at han accepterer vedtægtsændringerne men er ikke tilfreds med at
bestyrelsen kan supplere sig selv. Valget til bestyrelsen skulle have været udskudt til til næste
år. Stemmeafgivelsen gik i kludder, men det var ikke til at lave formen om i sidste øjeblik. En
konstituering er ikke en valghandling og formen bør aftales fremadrettet. Generalforsamlingen
var lang - men det kunne dårligt være kortere, alt blev gennemgået så der ingen spørgsmål var
bagefter.
Afstemningen mellem Bjarne og Anne Marie var ubehagelig, men blev vendt til sidst.
Stemningen var i øvrigt fin, alle var glade og i godt humør. Det var en god ide at lade Birgitte
holde oplægget mens der blev talt sammen. Lyden var fin. Det ville være godt om folk der
sagde noget sagde hvem de var og hvilken forening de kom fra.
Vi diskuterede alternative lokationer men kom ikke til et bedre sted.
6.a

Evaluering af Årsberetningen
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Det er en fin Årsberetning, den er appetitlig, så man får lyst til at læse i den. Den giver et godt
indblik i, hvad der foregår i Frivilligcenteret.
7. Høringssvar vedrørende Kommuneplanstrategi 2018 - 2030 v/Jan (5 min.)
Bilag: Høringssvar
En syntes den var for lang, eller ingen kommentarer.

8. Kommende aktiviteter: v/ Birgitte (15 min.)
Forandringsteorien 15/6 kl. 9-14
2 tilmeldte, der skal være 4 for at gennemføre
Arrangementet Året frivilligpris d. 21/6
Hjernesagen glæder sig.
Persondataforordningen fredag d. 22/6 kl. 9-11 workshop, der er 4 tilmeldte
Foreningernes dag 8/9 kl. 10-14
Tilmelding er mulig, planlægningsmøderne er i fuld gang
Kulturmøde i det frivillige arbejde - Hvorfor er det så svært? D. 12/9 10-15
3 foreninger er meldt til, håber vi når op på de 15 deltagere.
Slip Frivilligheden Løs? D. 28/9
Vi arbejder på er oplæg af Ingerfair
Den 3. alder- muligheder og fritid lørdag d. 6/10 kl. 10-13 og uge 41
Lørdag på biblioteket og et arrangement under temaet i lokalområderne ugen efter.
Dialogmødet tirsdag d. 20/11 kl. 17 – 20
Sæt dagen af.

9. Valg til udvalgene mv. v/Jan (10 min.)
Forslag til beslutning: Skal vi vælge personer, til alle udvalg, på 1 bestyrelsesmøde?
Godkendelse af tekst vedrørende Bestyrelsesseminarudvalgets arbejde.
Bilag: oversigt over udvalg, poster og forslag til tekst vedrørende Bestyrelsesseminarudvalget
Valget til udvalgene lægges på én gang første eller andet bestyrelsesmøde, når alle
medlemmer er fundet.
Teksten til Bestyrelsesseminarudvalget er vedtaget.
10. Orientering fra FRISE v/ Jan (5 min).
Deltagere til mødet d. 26. juni. med FriSe i Næstved
Tilmeldingsfrist d. 12. juni, Erling, Jan og Birgitte deltager
Frise:
Uge 17 - Spis med - mange arrangementer
Der laves Webminarer af mange møder, måske skal vi arbejde på at bruge muligheden.
40% af de unge er frivillige - læs mere på FriSes hjemmeside og CFSA
Persondataforordningen - Odense har lagt gode materialer ud.
Kom Videre Mand - nye kurser - Jørgen er lidt interesseret.
11. Andet v/ Birgitte (10. min.)
a. Persondataforordningen træder i kraft d. 25. maj
Vi går i gang med at udarbejde materiale i juni, når de værste møder er overstået.
b. Den 3. alder / Ældreugen
har vi taget.
c. ?
Hjemløsenetværket har inviteret Alma Larsen til et møde og hun har sagt ja tak.
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d. Der er givet dagens buket i Folketidende til Signe for hjælpen i Genbrugsbutikkerne med at
lave en folder.

12. Bestyrelseshjulet v/Birgitte (15 min.)
Udfyldes og anvendes på Virkehus d. 9. juni
Meningen er at bestyrelsen skal evaluere sit eget arbejde. Det gør man ved at tage stilling til
teksterne, og placere krydset i dartskiven.
Alle afleverede og der skal ligge en kopi af deres aflevering på Seminaret på lørdag, så man kan
se hvad man har svaret.
13. Årshjulet. v/ Anne Marie (5 min.)
Gennemgang af årshjulets 1. møde.
Bilag: årshjulet
Hjulet rettes til så beslutningen om at vælge udvalg, lægges ind i hjulet.
14. Eventuelt (10 min.)
Invitationen til bestyrelsesseminaret gennemgås kort.

15. Farvel til afgående bestyrelsesmedlemmer
Bjarne og Bent
Vi sagde farvel inden mødet startede
Bestyrelsens møder: (Husk at sæt dem i kalenderen)
9. juni i Virket Hus, Bestyrelsesseminar
7. august Bestyrelsesmøde
4. september Arbejdsgruppemøde + suppleanter
2. oktober Bestyrelsesmøde
6. november Arbejdsgruppemøde
4. december Bestyrelsesmøde + suppleanter
Datoer for bestyrelsesmøderne mv. er tilgængelige på hjemmesiden. (klik på årstallet.)
Møder og arrangementer
15. juni kl. 9-14 Forandringsteorien 15/6 kl. 9-14
22. juni kl. 9-11 Persondataforordningen
26. juni FriSe i Næstved (3 deltagere)
8. september kl. 10-14 Foreningernes dag
12. september kl. 10 – 16 Nye Frivillige???? Kristian K. K?
28. september Slip Frivilligheden Løs
6. oktober kl. 10-13 Den 3. alder og uge 41
20. november kl. 17 – 20 Dialogmødet tirsdag d.

Guldborgsund Frivilligcenter • Banegårdspladsen 1A • 4800 Nykøbing F • Telefon: 51281205 / 54820055
bli@fri-villig.dk • www.fri-villig.dk
3

