25. marts 2019

Referat af 5. Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 5. februar 2019 kl. 16:00 – 18:00
Guldborgsund Frivilligcenter Banegårdspladsen 1 A
afbud: Jørgen Rasmussen, Kenneth Nielsen
start 16:03
slut 17:25

1. Bemærkninger til referat fra d. 04.12.2018 v/ Jan Nej.
2. Andre punkter til i dag v/ Jan

Nej

3. Økonomi v/ Kirsten
regnskab 2018
Regnskabet der er sendt til revisoren viser at vi har holdt budgettet fuldstændig.
budget 2019
Budgettet er lagt med et overskud på 30.000, og der skal ryddes op i §18 projekterne.
4. Meddelelser fra Else v/Else
Der skal laves en ny kvalitetsstandsard pga. de nye politiske strategier. I den forbindelse skal
kvalitetsstandarden nå i høring inden sommerferien, så der er travlt. Else, Laila, Birgitte, Signe og
Jørgen Hansen, e-administrationen, der har hjulpet foreningerne, har netop evalueret
ansøgningsproceduren.
Laila vil i den næste tid kontakte forskellige ansøgerne, og spørge ind til både de eksisterende kriterier
for både § 18 og § 79 hvordan de opleves/fortolkes, samt til ansøgningsprocessen bl.a. ift. Tilskuds- og
Foreningsportalen.
5. Forandringsstrategien 2019-22 v/Birgitte og Jan
Forandringsteorien 2019 - 2022 vedhæftes denne indkaldelse.
Dette er udvalgets anbefaling til bestyrelsen.
Forandringsteorien kan vedtages som den er forelagt, eller der kan ønskes ændringer som indarbejdes
efterfølgende. Ønskes der ændringer, indkaldes der til et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 5. marts i
forbindelse med arbejdsgruppemødet, hvor strategien skal godkendes.
Ansøgningen til FRIG forventes åbnet i uge 6 eller 7 med en ansøgningsfrist på 5 uger.
Forandringsteorien er vedtaget.
6. Kriminalforsorgen - afsoning af samfundstjeneste /jan
Beslutningspunkt: Centerlederen træffer beslutning om anvendelse af tilbuddet fra Kriminalforsorgen
om modtagelse af personer, der afsoner samfundstjeneste under forudsætning af, at det ikke belaster
centeret unødvendigt, og at en afsoner kan bidrage med kompetencer, der er til gavn for GFC.
Det er vedtaget.
7. Vedtægter og forretningsorden v/Jan
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Bestyrelsen bedes læse vedtægter og forretningsorden igennem og komme med forslag til ændringer.
Udvalget arbejder herefter videre med materialet og kommer med indstilling om ændringer på
bestyrelses mødet d. 2. april
Bilag.
Oplægget er givet videre til behandling i udvalget.
8. Valg til bestyrelsen
Hvem genopstiller og er der forslag til nye kandidater?
I ulige årstal: 2019
På valg på generalforsamlingen 2019 Erling Christensen – Ældre Sagen valgt for maj 2017 – 2019
På valg på generalforsamlingen 2019 Anne Marie Sakstrup-Blom
valgt for maj 2018 – 2019
Anne Marie Sakstrup-Blom genopstiller
Erling Christensen ønsker ikke at tilkendegive på nuværende tidspunkt om han genopstiller.
Suppleanter på valg
1. suppleant Kenneth Nielsen, Lige Adgang for Alle
2. Suppleant Tonny Pedersen, Blæksprutten Gedser.

Valgt for perioden maj 2018 – maj 2019
Valgt for perioden maj 2018 – maj 2019

Tonny Pedersen stiller gerne op igen som suppleant.
Kenneth er fraværende
Valgt af bestyrelsen, uden for den sociale indsats
Morten Larsen - Glarmester
Erik Søndergaard - Leder af

Valgt for perioden maj 2018 – maj 2019
Valgt for perioden maj 2018 – maj 2019

Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang

Morten Larsen genopstiller
Erik Søndergaard genopstiller
9. Nyt fra FriSe v/ Kirsten
Møde om kriterier d. 31. januar i Odense Jan/Birgitte.
Der er ingen bemærkninger
Deltagelse i FriSes årsmøde og generalforsamling d. 8-9 marts i Vejle.
Anne Marie, Jan og Birgitte deltager.
FriSe søger nye ”Kom videre mand”-aktiviteter, men der har ingen kurser været at deltage på. Jan
deltager. når der kommer et.
Frig forventes udmeldt 8.2 ( er netop udmeldt d. 1. 3. med ansøgningsfrist d. 4.4.19, referentens
bemærkning).
Der er nyt logo til Frivillig Fredag, hvor vi ikke deltager.
10. Årsjulet v/ Jørgen
5. Møde: Præsentation af sidste års regnskab ,Visionsgruppen fremlægger hovedlinjer ,Valg til
Bestyrelsen
Der skal skrives et nyt årshjul, men pga. tidspres, må det vente lidt.
11. Den gode historie.
Vågetjenesten har modtaget 25.000. Vågetjenesten har netop afsluttet en vågning på Fjordvang, som
er et plejehjem under Forsorgshjemmet Saxenhøj. Det var en god oplevelse.
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Hjerteforeningen havde en stor generalforsamling på 22 pers. med nyvalg til bestyrelsen
Ældrerådet: Signe deltog i mødet og alle var glade for hendes synspunkter. Alle tilsyn med
plejecentrene er overgået til et privat firma. Der var lagt op til en vandvittig sparing på
aktivitetscentrene, som blev forkastet. Underskuddet kommer fordi man har brugt pengene fra
Velfærdsteknologi før besparelsen var der.
Brystkræftgruppen ønsker sig en ny frivillig. Der er bevilget penge til madskoler i Sakskøbing til
brystkræftpiger 16 - 18 personer.

12. Information fra Centeret v/Birgitte
Coach
Birgitte har bestået og har meget glæde af teknikkerne.
Frivilligkoordinatoruddannelsen
Signe starter om lidt.
Kender du nogen, som vi skal spørge, om de vil være medlemmer? Ingen har navne med
Andre medlemmer vi har nu 30 nye ”andre” medlemmer, og det går fint.
Vi har købt en Center-Cykel for i alt 2.000 kr.
Vi har modtaget midler fra Guldborgsund Kommune.
13. Evt.
Jan har kontaktet medlem af byrådet og advokat Dorthe Sølling om hun er interesseret i at være
dirigent til generalforsamlingen, vi afventer svar.

Bestyrelsens møder:
Tirsdag d. 5. marts Arbejdsgruppemøde.
Tirsdag d. 2. april Bestyrelsesmøde, underskrift på regnskab
Tirsdag d. 7. maj Arbejdsgruppemøde m/ suppleanter.
Generalforsamling: onsdag d. 15. maj 2019
(Datoer for alle bestyrelsesmøderne mv. er tilgængelige på hjemmesiden.)
Møder og arrangementer
Torsdag d. 21. februar. Sådan virker Facebook v/ Signe og Ida
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