15. juni 2019

Referat af 1. Bestyrelsesmøde på Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag d. 4. juni 2019 kl. 15:45 – 18:00
Banegårdspladsen 1 A
Afbud: Jørgen, Lars
Deltagere: Jan, Kirsten, Erik, Morten, Marianne, Tonny, Else, Birgitte
1. Farvel og tak til Anne-Marie og Erling og fotografering af nye medlemmer
-og tak til Birgitte for hendes store og visionære indsats gennem 10 år.
2. Velkommen til et nyt år og nye og gamle bestyrelsesmedlemmer v/jan 10 min
kort præsentation af hver enkelt
3. Bemærkninger til dagsorden og andre punkter til i dag v/jan 2 min
5c Godkendelse af referat fra konstitueringen.
4. Bemærkninger til referat v/ Jan. ca. 2 min
Nej
5. Bestyrelsesmødet v/ Jan. ca. 20 min
a. dato-tidspunkt, form, ordstyrer, aftaler, mail mv.
Første tirsdag i md. kl. 16 - 18 fortsættes som bestyrelsens mødedage.
Den der har punktet på dagsordenen, er også ordstyrer
Så vidt muligt lægges en kort pause ind i mødet
Når man modtager en mail uanset om man skal svare senere, sender man en
kvitteringsmail retur, så kan vi holde øje med om alle får materialet og indkaldelser.
Man markerer på mødet og der tales en ad gangen.
b. bestyrelsesseminar:
aftale dag? Fredag d. 16 eller 23 august
punkter til dagen, bl.a. kompetencer, kontakter, tid, resurser, forventninger, ris/ros,
forretningsorden, udvalg, arbejdsform, Indhold på møderne mv., fremtiden og mål.
Datoen kan ikke bestemmes på mødet, Jan undersøger og udsender herefter datoen.
Efterfølgende er datoen fastlagt til d. 23. august.
Mødet afholdes fra 9 - 15
Der udsendes en invitation med dagsorden i august.
Birgitte udleverer Frivilligcenterraporten og Frivilligcentrenes hæfte til de nye
c. Godkendelse af referat fra konstitueringen.
6. Økonomi v/ Kirsten. ca. 15 min.
a. regnskab
Pga. Torbens sygdom er der ikke et opdateret regnskab i dag. Ingen ønsker
regnskabet fremsendt, det gennemgås til august.
b. budget 2019
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Budgettet som er vedtaget i februar udleveres til de nye.
7. Meddelelser fra Else v/Else. ca. 10 min.
Besparelser? (omtalt i avisen) bilag.
Der skal ske en budgettilpasning, og området skal spare ca. 12 millioner på SSO
området. udvalget arbejder med forskellige spareforslag og de sendes i høring. Selve
sparekataloget er på 60 mill. så hvad der er i spil er for tidligt at sige noget om. Der afholdes
møde igen d. 24.6.19.
Det hele skal indgå i budgetforslaget for næste år, som vedtages ca. 15. oktober.
Arbejder med nye retningslinjer for §18 og §79. Der søges bl.a. en bredere ansøgningskreds.
Der er sendt spørgsmål til drøftelse og der skal helst falde en afgørelse på mødet i august
som holdes i Frivilligcenteret.
8. Evaluering af Generalforsamlingen v/ Birgitte og Jan. ca. 15 min.
Før: det fejlede lidt med invitationerne på snail-mail, som var lidt forsinkede, ellers
var alt til tiden.
Under: Indtjekning gik fint, det var en stor hjælp at Signe sad i indgangen. Det var
godt der var 3 stemmetællere, og det var godt at de var udpeget allerede på forhånd.
Der skal fremover også være 3. Der manglede et skilt til Dirigenten. Det var dejligt at
Dorthe var håndfast. Det ville være rart at alle vidste hvilke planer der var for
oprydning. Vi skal blive bedre til at lukke festen så vi kan få ryddet op. Selv om der
var kampvalg, var der en god stemning. vi skal have en plan over blomster og vin. Det
var godt med Centerlederens indlæg ind i mellem, men fremover skal vi bruge den
tid der skal til og gøre punktet færdigt.
Efter: Der var ros for et godt arrangement. Bestyrelsen følte sig godt støttet. Mange
har bemærket, at der var en god stemning. Tak til personalet for en god
tilrettelæggelse.
9. Faste punkter: ca. 40 min.
Årsjulet v/ Jørgen. ca. 5 min.
Printes til de nye
Nyt fra FriSe v/ jan ca. 5 min
Alle nye bestyrelsesmedlemmer er tilmeldt FriSes nyhedsbrev. Jan har deltaget i Kom
Videre Mand kurset.
FriSe og Socialstyrelsen har indkaldt til netværksmøde for bestyrelserne d. 26.11.19
Den gode historie. ca. 10 min
Anne Marie og Morten har været til Velkomstarrangement, det gik fint, godt besøgt
og rart at tale med de nye borgere.
Orientering om nye medlemmer v/ Birgitte, 5 min.
Der er ikke sket ændringer. Fremover refereres til nye medlemmer, når det falder
naturligt.
Information fra Centeret v/Birgitte. Ca. 10 min.
Ældre og ensomhed med Johanne i Sakskøbing midt i juni
Mænds Sundhedsuge i uge 24, oplæg til samarbejde med Else til næste år.
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Seniorfestival på Marielyst Højskole. Birgitte deltager i paneldebat d. 25 juli med
Ældre Sagen og Faglige Seniorer.
Spørgeskema har rundet 50 besvarelser.
Hjemmesiden har ligget stille men vi forsøger at komme i gang igen.
Michael - har genereret virkelig meget omtale 4-6 foreninger er kommet i tv.
Torben er fortsat sygemeldt.
Foreningernes Dag afholdes i Nykøbing F. d. 14. september.
10. Eventuelt.
Intet
Venlig hilsen
Jan

Bestyrelsens møder:
bestyrelsesseminar Fredag d. 23/8
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. august
Arbejdsgruppemøde + suppelanter, tirsdag d. 3. sep.
Datoer for alle bestyrelsesmøderne mv. er tilgængelige på hjemmesiden klik på årstallet.
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