20. december 2019

Referat af 4. bestyrelsesmøde,
tirsdag den 10. december 2019 kl. 16:00 - 18:00
Mødested: Guldborgsund Frivilligcenter
afbud: Tonny
Til stede: Jan, Jørgen, Kirsten, Marianne, Erik, Morten, Lars, Johnny, Else, Birgitte
start: 15:55 slut: 17:55

1. Bemærkninger til referat fra d. 8. okt. v/jan
Nej
2. Bemærkninger til dagsorden og evt. andre punkter til i dag v/ Jørgen og Jan
Årshjulet december v Jørgen
Nyt punkt

3. Frivilligprisen - Vedtaget

3. Beslutningsforslag - Ændring af teksten i retningslinjerne for Frivilligprisen v/Jan
Ændringerne er vedtaget.
4. Evaluering af bestyrelsesarbejdet v/ Jan
Bestyrelseshjulet er afleveret og samlet til en oversigt der er sammenlignelig med 2 tidligere
vurderinger.
Bestyrelsen gav udtryk for tilfredshed med samspillet, sammenarbejdet og opgavefordelingen.
Roller: der er mere samling på vægtningen.
Processer: Vægtningen er lidt bedre end sidste år.
Indsats: Det kan blive bedre, det diskuteres og tages til efterretning.
Kompetencer: Alle oplever at de bidrager.
Jan skriver en samlet evaluering.
5. Økonomi v/ Kirsten og Birgitte. ca. 10 min. (16:37)
Regnskab, budget og forsikringer
Regnskab: Vi kommer umiddelbart ud med lidt overskud, men der mangler bogføring af løn og
skyldige omkostninger og der er fakturaer der ikke er kommet ind endnu. Løs hovedregning
lægger overskuddet i ca. 50.000 kr.
Budget: Der bliver ikke plads til at afvige meget næste år. Der skal laves en regulering af nogle af
posterne i §18, det kan resterne af nogle af de udgåede konti hjælpe med. Vi afventer
Tilskudsbrev fra Guldborgsund Kommune på drift og Tilskudsbrev på §18 begge for 2020.
Forsikringer er betalt.
6. Meddelelser fra Else v/Else. ca. 5 min. (16:42)
Bevillingsmøde i sidste uge - 978.000 i §18 og 331.000 i §79
Der er samlet søgt i §18 for 2,5 mill. Alle får midler men ikke alt, hvad de har søgt.
Nogle foreninger søger rigtig mange penge og nogle søger så ufatteligt lidt. Nogle søger §18 i
stedet for §79, som set i de andre år. Vi kan se at det er rigtig svært for foreningerne at angive,
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hvor mange borgere der får gavn af det. Der bliver skrevet ud i næste uge, og der udbetales i
slutningen af januar.
Bevillingsgruppen arbejder meget seriøst med bevillingerne og ser bl.a. efter, om der er nogen
form for brugerbetaling.
Der bliver penge tilbage i §79 men Foreningsportalen kan ikke køre med 2 udlodninger om året.
Det er ikke besluttet endnu, hvad der skal ske med de midler.
Indsamlingen af underskrifterne fortsætter men på dem der har søgt, er det stort set på plads.
Laila undersøger og danner sig et overblik over, hvordan koblingen til de kommunale tilbud ser
ud, og det er meget givende at få talt med foreningerne.
Kommunen har i hele denne valgperiode fokus på mænds sundhed, og Else foreslår at vi arbejder
sammen om Mens Health Week i uge 24, en aftale vi indgik sidste år i samme forbindelse.

7. Kvalitetsmodel og Forandrings teorien v/ Birgitte og Jan ca. 40 min. (17:02)
a.
Drøftelse af selvevaluering. (2 bilag)
Oplevelsen af mødet med Frise : Marianne fik lidt tydeligere forståelse for, hvad vi arbejder med.
Bureaukratiet kan blive for stort. Kirsten: Det giver mening når man har været med et par gange.
Det er svært stof. Jan: socialstyrelsen deltager i møderne, og lige nu er det Frise, men det bliver
nok socialstyrelsen som til sidst tager de strategiske værktøjer til sig til at danne grundlag for
FRIG.
Vi skal lige nu lave en evt. lightudgave af evalueringen - skal igen til efteråret lave endnu en
evaluering. Det sker fordi bevillingen skal følge året.
Evalueringen skal ligge klar til arbejdsgruppemøde sidst i januar, hvor der indkaldes til et
ekstraordinært bestyrelsesmøde så den kan indsendes til FRISE inden 1. feb.
Da evalueringen er bestyrelsens værktøj, er den fremsendt med ønske om at Birgitte modtager
hvert bestyrelsesmedlems besvarelse, men modtog kun fra Jan og Kirsten.
Det ligger klart at alle synes, det er svært og ingen kan forestille sig, at det fremover skal være en
bestyrelsesopgave at evaluere på den måde. Det eneste vi kan evaluere på er forandringsteorien,
det er det som bestyrelsen har vedtaget, vi skal arbejde efter.
b.
Status for forandringsteorien v/ Birgitte
Den skal skrives om, hvis vi fremover skal evaluere efter den, og det skal være inden 1. feb. Selv
om vi er glade for den, og synes den beskriver centeret, de opgaver vi løser og den sammenhæng
vi består i, så bliver det alt for omfattende at skrive først evaluering, udarbejde handlingsplan, så
ny/tilrettet forandringsteori og derefter årsberetning. Vi har stadig bruge for at se et årshjul,
hvor 12 timers bestyrelsesarbejde kan dække dette arbejde.
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8. Faste punkter: ca. 35 min. (17:37)
Nyt fra udvalg: Politisk og fremtid/økonomi
Vi har diskuteret, hvordan vi får en ekstra medarbejder. Hvordan får vi overbevist politikerne om
at vi skal have en medarbejder mere. Det er budgettet 2012, vi skal arbejde på. Vi skal søge
400.000 kr.
Der arbejdes med samme mål i begge udvalg. Der bliver sendt et sammendrag ud.
Else fortæller, at der skal etableres en drøftelsessag og hun vil drøfte det med Ida.
Nyt fra FriSe v/ Lars
Vi har været igennem punkterne fra FRISE
Information fra Centeret v/Birgitte.
FIT -kurset, personalesituationen.
Der ligger nu en skriftlig aftale om Signes barsel - hun starter igen d. 1. maj men på meget nedsat
tid pga. afholdelse af restferie.
Kick off på Mænds sundhedsuge 24 afslutningen på Heidis undersøgelse som skal diskuteres på
arbejdsgruppemød i januar og vedtages i februar. Else og Birgitte er enige om at arbejde
sammen om aktiviteter både i uge 24 og med andre projekter f.eks. starter Hemmingway Club
op. Det er vigtigt at inddrage så mange som muligt om Mænds Mødesteder. Vi skal være bedre
til at opspore ensomme. Johanne bliver udviklingskonsulent.
Birgitte er inviteret til at fortælle om Frivilligcenteret i Bosætningsudvalgets kampagne. Deltager
med oplæg d. 13. januar.
NGO -Dagen d. 16- januar i KBH. - Lene og Birgitte deltager. Vi håber, at Torben evt. vil vikariere.
Skal holde foredrag i Rotary - d. 28. januar efter aftale med Morten
Kommuneforum om mænds sundhed på Guldborgsund Kommune d. 5. feb.
Foredrag for Inner Wheel Nykøbing F. d. 5. feb.
Hjemmeside - Det er sat i gang, skal besøge Johnny i morgen - overgang i slutningen af januar
9. Eventuelt: ca. 5 min. (17:42)
Else: Skal besøge 70 årige enlige - hvad skal vi henvise dem til.
Referent: Birgitte
Bestyrelsens kommende møder:
tirsdag d. 21. januar: Arbejdsgruppemøde (flyttet fra d. 14)
tirsdag d. 11. februar: Bestyrelsesmøde
Generalforsamling d. 27. maj kl. 17 - 20
Andet: Bestyrelsens Julearrangement for medlemmerne, kl. 12-15 d. 18. dec.
juleferie/lukket fra d. 19. dec. – 3. jan 2020
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