Referat af 4. Bestyrelsesmøde på Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag d. 4. december 2018 kl. 16:00 – 18:00 Banegårdspladsen 1 A
Afbud: Birgitte kom kl. 19:10

Start: 16:00 Afsluttet: 17:55

1. Bemærkninger til referat fra d. 07.08.2018 v/ Jan
Ingen bemærkninger
2. Andre punkter til i dag v/ Jan
Jan vil gerne have, at der under punkt 5 også er et punkt, der omhandler godkendelse af
tidsplan for strategien.
3. Økonomi v/ Kirsten
a.
regnskab 2018
Følgende skal omplaceres:
 55.000 kr. fra konto 2770 – rengøring til konto 2710 - husleje
 18.000 kr. på konto 2830 – fælles ansvarsforsikring skal flyttes som udgift til næste års
budget (2019)
Der mangler lønudgifter for de sidste 2 måneder, og udgifter på, hvad der er indkøbt i centret
efter denne opgørelse er udarbejdet.
Ved vedlagte regnskab godkendes
b.
restmidler 2018
Der er nogle restmidler på de tilskud Frivilligcentret har fået fra § 18 puljen, men de skal ikke
indgå i dette regnskab, da det afregnes selvstændigt med kommunen.
c.
budget 2019
Er under udarbejdelse.
Ovenstående tages til efterretning.
4. Meddelelser fra Else v/Else
§ 18 puljen:
Budgettet er på 961.000 kr.
Else orienterede om, at der har været 98 ansøgninger, hvor enkelte ansøgere har flere
ansøgninger. Der er i alt søgt for 2.390.617 kr.
§ 79 puljen
Budgettet er på 325.000 kr.
Else orienterede om, at der har været 22 ansøgninger, og der er i alt søgt om 596.985 kr.
Det forventes, at ansøgerne får en tilbagemelding på deres ansøgning sidst i denne uge eller
først i næste uge. Social, Sundhed og Omsorgsudvalget vil på deres udvalgsmøde i januar få
en orientering om, hvem der har fået tilskud fra begge puljer og beløbstørrelsen. Oversigten
sendes også til Birgitte til Frivilligcentrets hjemmeside.
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Else orienterer om, at Laila Mørch er blevet ansat til at varetage administrationen af
ansøgningsrunden og afregningsrunden, men at LM også er ansat til at være med til at styrke
samarbejdet mellem de frivillige og kommunen. LM vil som Signe få uddannelsen som
frivilligkoordinator i 2019.
Else ønsker at få en evaluering af ansøgningsrunden, og vil derfor om muligt gerne mødes
med dem som har rådgivet ansøgerne om at søge i Tilskuds- og Foreningsportalen, og høre
deres erfaringer på, hvad det er ansøgerne oplever som udfordringer i ansøgningsrunden.
Else kontakter Birgitte og aftaler nærmere for et evt. møde.
Jan forespørger, om der er nogle overvejelser på at lægge de 2 puljer sammen til en pulje.
Else orienterer om, at det har der ikke været et politisk ønske om indtil nu, men nu er der jo
kommet et nyt udvalg.
Jan gør opmærksom på, at han har et ønske om at puljerne bliver større idet antallet af
ansøgere er stigende, hvilket betyder, at de enkelte ansøgere oplever, at de får et mindre
tilskud.
5. Nyt fra FriSe v/ Kirsten
Vi har været til møde i regionen ang. Kvalitetsmodellen.
Kirsten orienterer om, at Birgitte, Jan og Kirsten har deltaget i et meget spændende
netværksmøde med nogle meget kompetente konsulenter fra Socialstyrelsen. Der var bl.a.
rosende ord til bestyrelsen i Guldborgsund Frivilligcenter. Kirsten oplyser, at hun nu har fået
meget større forståelse for vigtigheden i at udarbejde ansøgningen til FRIG er korrekt.
Der blev på mødet oplyst om de nye ansøgningsfrister.
Birgittes skriftlige indlæg:
Socialstyrelsen har planer om at melde ansøgningen til FRIG ud allerede d. 9. januar, med en
ansøgningsfrist på 4 uger.
Socialministeriet arbejder på en strukturomlægning af FRIG-puljen, således at midlerne kan
udbetales fra 1. januar, men der så efterfølgende skal indsendes materiale til dokumentation
af, at vi er berettiget til midlerne - dette kan først forventes iværksættes 2020. - der er for
øvrigt stadig frivilligcentre, som ikke har fået udbetalt FRIG - de har været lidt langsomme i
forhold til at få indsendt de rigtige papirer til ansøgningen, og derfor er de røget ind i de 111
millioner, hvor alt lukkede ned.
6. Information om strategi mål 2019-21 v/jan
Hvor langt vi er i udarbejdelse af materiale vedrørende strategimål.
Godkendelse af at der arbejdes videre - især med de 5 foreslået indsatsområder.
Gennemgangen foregår på PowerPoint og udleveres bagefter.
a.
Bestyrelsen opfordres til at holde fast i den oprindelige tidsplan for udarbejdelsen af
forandringsteorien med henblik på at bruge den i ansøgningen til FRIG. Planen er som følger
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På arbejdsgruppemødet i januar gennemgås forandringsstrategien som den er præsenteret i
dag, så den kan diskuteres. Det sker på denne måde, så man kan nå at tage stilling til planen.
Så snart planen er yderligere gennemarbejdet midt-sidst i januar, fremsendes materialet til
bestyrelsesmedlemmerne til kritisk gennemsyn.
På bestyrelsesmødet i februar gennemgås planen og kan enten vedtages eller afvises med
henvisning til de sidste rettelser.
Hvis der er yderligere rettelser, indkaldes der til ekstraordinært bestyrelsesmøde på
arbejdsgruppemødet i marts, med eneste punkt Vedtagelse af forandringsteorien.
Socialstyrelsen har meddelt at de vil lægge ansøgningsfristen til FRIG ca. 6. februar. Det
kommer vældig meget på tværs for alle de frivilligcentre, som var blevet lovet at de kunne
ændre deres vedtægter ved næste generalforsamling. De ligger oftest i marts og april, så
mange vil ligesom os komme i klemme og ikke kunne nå at gøre deres forarbejde til FRIG
færdig.
b.
Jan gennemgik det udkast arbejdsgruppen har udarbejdet.
Spørgsmålet fra Jan var desuden:
Hvad har vi tid til?
Hvad vil vi prioritere?
Tilbagemelding fra medlemmer i Bestyrelsen:
 Et godt oplæg, men også et meget omfattende
 Emne 4 - Udsatte (børn og mænd) - falder uden for Frivilligcentret arbejdsområde – det er
de frivillige, der selv bestemmer, hvem der skal være deres målgruppe – Frivilligcentret er
en supportorganisation. Hvis man prioriterer en bestemt målgruppe i Frivilligcentret, så
kan det opfattes som om Bestyrelsen udelukker andre målgrupper.
 Foreningerne vil ikke blive glade for spørgeskemaer
 Udsatte – kan være et svært område at arbejde med
 En anbefaling var, at man kunne anvende den samme proces som ved temaet ”
Boligløse”, hvor både frivillige, borgere og kommune har deltaget, det har fungeret godt.
 Hvordan går det projekt vedrørende ” Boligløse” – mangler at få en tilbagemelding på det
i Bestyrelsen. Den er givet som orientering på et Bestyrelsesmøde udtaler Jan.
 Forslag at tema 4 kaldes: Projekter f.eks. udsatte børn og mænd
Tilbagemelding fra Jan ift. ovenstående kommentarer:
Frise har en forventning om, at der prioriteres nogle særlige indsatsområder.
Ministeriet er meget opmærksom på, at der står i projektansøgningen, hvordan der skal
arbejdes med projektet fremadrettet.
Frivilligcentret har til formål at medvirke til at starte projekter op med det mål at andre
(frivillige) overtager indsatsen efter endt projektforløb.
En procedure kunne være at invitere de frivillige, der arbejder med målgruppen i forvejen, og
gennem en proces få afdækket behov og muligheder for et fælles projekt. Frivilligcentret har
en tovholderfunktion.
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Beslutning:
Tema 4 kaldes ” Projekter – f.eks. udsatte børn og mænd ” i stedet for ” Udsatte – børn og
mænd”.
Arbejdsgruppen kan arbejde videre med forslaget på baggrund af drøftelsen i Bestyrelsen.
Den tidsplan Bestyrelsen har fastlagt for processen fastholdes.
7. Frivilligprisen. v/jan
Beslutning om godkendelse af ny vejledning for udvælgelse til Frivilligprisen (bilag)
Ændringen er vedtaget.
8. Dialogmøde evaluering.
Hvad fik du ud af det, hvad fik de andre grupper ud af det, kontakt til politikere og andre,
fordelingen ved bordet, tak for deltagelse til politikkerne og hvad skal vi ændre/huske.
Der deltog 7 politikere, 22 kommunale medarbejdere/ledere og 43 frivillige
De som havde været bordformænd kom med følgende tilbagemeldinger:
 De emner vi skulle diskutere var svære at diskutere, men vi fik snakket sammen
 Nogle deltagere har givet udtryk for at dialogmødet var lidt tyndbenet
 Vi snakkede løst og fast
 Der kom et forslag om, at lave en planche, der kan sidde fast på køleskabet, hvor vigtige
telefonnr. kan stå f.eks. 112 og telefon til bisiddernetværket, til akutafdelingen m.m.
kunne blive husstandsomdelt
 Svært at få deltagerne til at drøfte spørgsmålene
 Det er vigtigt, at deltagerne oplever, at det der er kommet ud af dialogmødet bliver brugt
til videreudvikling af det gode samarbejde mellem deltagerne.
Konklusion:
Det er vigtigt, at formålet med dialogmødet bliver mere klart for dem, som Bestyrelsen
ønsker at have dialogmøde med.
Jan anbefaler, at bordformændene skriver en mail til den/ de politikere, som var i deres
gruppe, og takker dem for deres deltagelse.
Jan gør opmærksom på, at han mangler at få en tilbagemelding fra nogle i Bestyrelsen om,
hvem man kender som politiker. Tilbagemeldingen på det er, at ikke alle i Bestyrelsen har
relation til en kommunal politiker.
9. Kriminalforsorgen - afsoning af samfundstjeneste
Birgitte har fået en henvendelse fra Kriminalforsorgen, om vi er interesseret i at modtage
personer der skal afsone samfundstjeneste.
Hvad er bestyrelsens principielle holdning til det.
Personalet har endnu ikke taget stilling
Punktet blev drøfte med følgende bemærkninger:
 Vi er ikke gearet til en sådan opgave? – det er ikke en opgave til Frivilligcentret
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Hvad er årsagen til at borgerne er blevet dømt efter straffeloven? – det er ikke bare et
mindre tyveri.
Hvilke opgaver kan borgerne løse?
Der skal være noget fornuftigt arbejde at sætte borgerne til
Hvor meget ledelsestid og anden tid skal der afsættes til at løse denne opgave i
Frivilligcentret?
Har Frivilligcentret ressourcer til denne opgave?
Erfaringen fra Socialområdet, som har borgere i samfundstjeneste, er at der kan være en
stor forskel på de borgere, som kommer ud.
Nogle i Bestyrelsen er imod og andre er for
Flertallet mener, at det er Birgitte, der skal vurdere, om det er en mulig opgave.
En sagde, at det var en opgave, vi burde kunne påtage os, hvis B. skønner det fornuftigt.
Vi er der for de udsatte, og det er disse borger også på deres måde.

Det besluttes:
At Bestyrelsen ønsker at drøfte punktet med Birgitte.
10. Årsjulet v/ Jørgen
Udgår på grund af tidsmangel
11. Den gode historie.
Udgår på grund af tidsmangel
12. Information fra Centeret v/Jan evt. Birgitte
 dec. besøger jeg Johnny vedr. Hjemmesiden, vi skal skifte system, tale om
nyhedsbreve (automatisk tilmelding og afmelding), Facebook på hjemmesiden i stedet
for vores egne opdateringer - så det hele kører via Facebook.
 Har haft møde med Else om Samarbejdsaftalen - hun kommer med et udkast.
 Vi har over de sidste 4 år indmeldt 60 nye foreninger/projekter (vi har ikke tal på dem
vi har lukket i samme periode).
 Støttet Stop Op i en ansøgning til teknisk udvalg om udvidelse af deres areal og
indgivet en ansøgning på Stop Ops vegne om ændring af Industriområde til beboelse,
da de gerne vil kunne have udsatte mennesker på et kortere ophold på stedet. Vi
afventer svar fra udvalget. Vi samarbejder om det men holder Stop Op ude af det
efter aftale, for at det kan gå de rigtige veje i forvaltningen.
 I den første måned, skal vi skrive Forandringsteorien færdig,
 lave regnskabet færdigt til revisoren,
 jeg skal skrive opgave til Coachuddannelsen (jeg har nu haft 17timers coaching, ud af
de 100, jeg skal have for at blive certificeret, så kom frisk med alle opgaver)
 Signe skal starte på frivilligkoordinatoruddannelsen, og hun skal afspadsere det sidste
efter jul.
 Torben sætter turbo på virksomhederne og regner med at vi kan nå 30 virksomheder
inden generalforsamlingen.
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13. Evt.

Referent: Else Mortensen assisteret af Birgitte

Bestyrelsens møder:
Tirsdag d. 8. januar 2019 arbejdsgruppemøde
Tirsdag d. 5. februar Bestyrelsesmøde m/ suppleanter
Tirsdag d. 5. marts Arbejdsgruppemøde.
Tirsdag d. 2. april Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 7. maj Arbejdsgruppemøde m/ suppleanter.
Generalforsamling: onsdag d. 15. maj 2019
Lørdag d. 15. juni Bestyrelsesseminar
Datoer for alle bestyrelsesmøderne mv. er tilgængelige på hjemmesiden.
Møder og arrangementer
Mandag d. 21. jan. kl. 16:00 - 18:00 (nu dato) : Lær mere om Plakater, hvordan ser den ud?
Hvad er godt, hvad er skidt?
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