Referat fra 2. Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 7. august 2018 kl. 16 – 18,
på Guldborgsund Frivilligcenter, Banegårdspladsen 1 A
Afbud: ingen
Start: 15:56

Slut: 16:47

1. Nyt bestyrelsesmedlem
a) præsentation af Morten Larsen,
Morten er 4. generation i firmaet og er både engageret i mange forskellige netværk og har på
arbejdspladsen plads til unge, som er kommet skævt fra start. Han glæder sig til at kunne
bruge netværket på at skabe bedre vilkår for udsatte.
b) drøftelse og beslutning/godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem.
Morten Larsen er budt velkommen i bestyrelsen, og deltager i resten af mødet.
2. Bemærkninger til referat fra d. 04.06.2018 v/ Jan
Nej
3. Andre punkter til i dag v/ Jan
Punkt d. under økonomi - uddannelse
Punkt e under økonomi - Visa Kort
Punkt c. under Andet - Ansatte og frivillige i centeret.
Punkt d. under Andet - Hjemmesiden
4. Økonomi v/ Kirsten
a. halvårsregnskab 2018
b. Budget for resten af 2018
Halvårsregneskabet og budgetter ligger i dag hvor budgettet skal vedtages, på
samme ark. Der er rettet lidt til i forhold til de uddannelser der er søgt om, og
Birgitte har skrevet en kommentar til de enkelte poster. Budgettet er vedtaget.
c. Status for grundfinansiering v/Birgitte
Da tilskudsbrevet for i år kom fra FRIG lige inden sommerferien, var det med en
klausul om at der skulle ligge en underskrevet forandringsteori, derfor var Birgitte
rundt hos bestyrelsesmedlemmerne for at få underskrifter. Pengene er nu udbetalt
for de første 8 mdr. Der var ros til Birgitte for den gode ansøgning
d. uddannelse
Signe har ønsket at tage Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse og Birgitte har
ønsket at tage en Coachuddannelse. Da Signes uddannelse først løber fra næste år
men skal betales i år, vil udgiften stå som overført til næste års budget, men når
pengene er sat af allerede i år, så vil overskuddet følge med over til næste år. Vi har
fået 1500 i rabat for early bird, derfor betaler vi allerede nu. Derfor kan der også i år
blive plads til coachuddannelsen til Birgitte.
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Bestyrelsen gav udtryk for at det er vigtigt at sørge for personalepleje og det betyder
herunder at efteruddanne dem.
Indstillingen er vedtaget.
5. Meddelelser fra Else v/Else
Der mangler stadig afregning fra 40 foreninger, og forvaltningen vil nu gå i gang med
at undersøge, hvorfor de ikke har afregnet. Det kunne jo være at der var en årsag.
6. Forretningsorden v/ Jan
a. punkter til afstemning
Punkt til afstemning var punkt 1.1 ”konstituering af bestyrelsen”, hvor der beskrives, at et
fraværende medlem kan tilkendegive på mail eller sms, hvem denne person stemmer på,
ved valget af medlemmer til bestyrelsesposter. Teksten blev vedtaget under protest fra
bestyrelsesmedlem Erling Christensen, som ønskede det ført til protokol, da han mente, at
det kun er de tilstedeværende, som skal kunne beslutter, hvem der skal bestride formands-,
næstformands- og kassererposten i bestyrelsen. Erling fremførte igen, som det fremgår af
referat fra 1 bestyrelsesmøde af 4/6 2018, at en konstituering ikke en valghandling, som
formand Jan Riis på et tidligere tidspunkt, havde beskrevet det. Jan beklagede igen det forkerte
brug af ordvalg i forbindelse med bestyrelsens konstituering.
b: godkendelse.
Forretningsordnen blev godkendt, 5 stemte for og 1 stemte mod vedtagelsen. Efter
renskrivning og udsendelse til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for gennemlæsning,
underskrives den på næste bestyrelsesmøde, hvor alle er til stede.
7. Forslag til nyt bestyrelsesmedlem v/Jan
Jan foreslår Erik Søndergaard, forstander på Saksenhøj Forsorgshjem.
Der er en positiv stemning og Jan arbejder videre hermed.
Der var ikke andre forslag til kandidater
8. Samarbejdsaftalen med kommunen v/ Birgitte
Status og beslutning for det videre arbejde.
Else har læst oplægget og forelagt det for Ida (Centerchefen), som gerne vil tage det
med ud i ledergruppen. Der bliver lige nu skrevet nye strategier i Kommunen, og det
er vigtigt, at der ligger et velbegrundet udspil inden det præsenteres for politikerne
til vedtagelse og gerne et, som alle afdelinger kan forpligte sig på. Vi arbejder videre i
fællesskab med indholdet. Det er vigtigt at det tager den tid det tager.
9. Oplæg til oversigt vedrørende ”Politiske” kontakter. v/Jan
Hvem kender jeg/vi. (Skema udleveres, og anvendes på arbejdsgruppemødet d.4. sep.)
Skemaet udleveres og der lægges vægt på, at indholdet skal bruges med stor
omtanke.
10. Fordeling af poster i udvalg
Erling ønsker at træde ud af Vedtægts- og Forretningsordenudvalget.
Morten træder ind i Politisk Udvalg.
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11. Orientering fra FRISE
Referat fra mødet d. 26. juni. med FriSe i Næstved v/Erling
Blev ikke forelagt og drøftet.
Kom videre mand v/Jan
Der er netop bevilget flere midler til projektet FriSe leder, derfor er kurserne gratis.
Jan har ønsket længe at oprette disse grupper for 8 mænd i 8 uger, og Jørgen vil
gerne gå med. Det er planen først at starte op med grupper i det nye år, så man kan
nå at få det hele på plads.
Jørgen og Jan tager gruppelederuddannelsen på kurser i efteråret.
12. Kommende aktiviteter: v/ Birgitte
Foreningernes dag. Lørdag d. 8/9 kl. 10-14
Ikke ret mange foreninger har meldt sig, derfor udsendte Lone Svendsen invitationen
igen i forgårs. Vi fortsætter, men må overveje, hvilken form vi kan fortsætte i. Trine
har været meget optaget af cykelløb, og vi håber, hun får tid til at ringe lidt rundt til
nogen foreninger, og at der kommer mange til informationsmødet d. 13.8. kl. 17 i
byrådssalen.
Kulturmøde i det frivillige arbejde - Hvorfor er det så svært? Onsdag d. 12/9 10-15
Kurset handler om, hvordan man reagerer på at møde andre kulturer - her i
forståelsen det du som person bærer med dig i mødet. Det kan være religion,
hudfarve, madvaner, handikap - kort sagt bare noget, der er anderledes end dig selv,
og hvordan giver vi plads til den mangfoldighed i foreningsarbejdet. Vi mangler stadig
mindst 7 tilmeldinger og der bliver (igen) sendt invitation til Frivilligcenter Lolland og
Frivilligcenter Sydsjælland og Møn.
Slip Frivilligheden Løs? Fredag d. 28/9
Ingerfair har også haft ferie, så vi venter på tilbagemelding fra dem.
Den 3. alder/ ældreugen lørdag d. 6/10 kl. 10-13 og uge 41
Der er stadig pladser tilbage på biblioteket, og der er mange meget forskellige
aktiviteter i gang rundt omkring lokalt. Det er Signe, der er tovholder på det.
Dialogmødet tirsdag d. 20/11 kl. 17 – 20
Det er lidt tidligt at sige noget om det andet end at datoen er sat og borgmesteren,
viceborgmesteren og kommunaldirektøren er booket.
Datoer/plan for Frivilligprisen, som uddeles på Dialogmødet.
Desværre kan vi ikke præsentere en datoplan, men den sendes ud, så snart den er
færdig.
Velkomstarrangement for nye borgere d. 1. september. Hvis nogen i bestyrelsen vil deltage,
kan de rette henvendelse til Jan eller Birgitte. Jan deltager og tilmelder.
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13. Andet v/ Birgitte
a. Persondataforordningen i Frivilligcenteret
Vi arbejder på den og forsøger at tilpasse den hverdagen. Vi gemmer, fordi vi har en
forpligtelse til det også overfor eftertiden.
b. Persondataforordningen i foreningerne
Datatilsynet har givet grønt lys for at foreninger i frivilligcenter størrelse og mindre
må bruge Drop Box, selvom man ikke kan få en behandleraftale med dem. Det er et
stort plus.
14. Årshjulet. v/ Anne Marie
Gennemgang af årshjulets 2. møde.
Evt. ny udgave af årshjulet.
Bilag: årshjulet
Møde 2. og begivenhederne blev gennemgået. Den reviderede udgave (efter
rettelserne fra sidste møde) blev udleveret.
15. Eventuelt
Mødet slut kl.: 16:47

Bestyrelsens møder:
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
Lørdag d. 1. september kl. 9-12 Velkomstarrangementet for nye borgere
Lørdag d. 8. september kl. 10-14 Foreningernes dag
Onsdag d. 12. september kl. 10 – 15 Kulturmøde i det frivillige arbejde - Hvorfor er det så svært?
Fredag d. 28. september Slip Frivilligheden Løs
Lørdag d. 6. oktober kl. 10-13 Den 3. alder og uge 41
Tirsdag d. 20. november kl. 17 – 20 Dialogmødet
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