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Referat af 2. Bestyrelsesmøde på Guldborgsund Frivilligcenter 

Tirsdag d. 6 august 2019 kl. 16:00 – 18: 00  
Banegårdspladsen 1 A, Nykøbing F. 

Deltagere: Jan, Jørgen, Kirsten, Morten, Erik, Marianne, Lars, Tonny, Else og Birgitte.  
Afbud: Ingen men Johnny deltog ikke 

Start: 15:55 slut:17:55 

 
1. Velkommen til Lene, Jonny og Lars  v/jan, ca. 10 min                                                                                                         

kort præsentation af alle 
Lene præsenterede sig selv, hvorefter hun forlod mødet. 

 
2. Bemærkninger til dagsorden og andre punkter til i dag v/jan, 2 min 

På grund af at mødet ligger så tæt på ferien, er der i dag uddelt en revideret dagsorden 
hvor punkt 4 er indføjet. Det godtages af bestyrelsen. 
 

3. Bemærkninger til referat v/ Jan. ca. 2 min 
ingen bemærkninger 

 
4. Ændringsforslag til mødedato 

Kan vi ændre mødedatoen til 2 tirsdag i måneden, da det vil give nogle fordele. 
 
Forslaget er vedtaget 
 

5. Høringssvar til Social, Sundhed og Omsorgsudvalg v/Birgitte og jan ca. 30 min.                                                                                   
(Ramme for tildeling af tilskud fra § 18 og § 79 puljen fra budgetår 2020.)          
Udarbejdelse af høringssvar, der gerne skal fremsendes inden d. 9/8                                                           
Der vil foreligge et udkast senest til mødet og bilag er sendt i mail fra Lene Nørrum 
 
Ændringerne fra de gamle vejledninger til de nye blev gennemgået. Else forklarede om 
baggrunden for ændringerne og opklarede spørgsmål i det fremsendte materiale. 
Bestyrelsen bifaldt formandens forslag til emner i høringssvarret og svaret fremsendes til 
bestyrelsesmedlemmerne til orientering. Der er svarfrist d. 9. august. 
 

6. Bestyrelsesseminaret fredag d 23 august v/ Birgitte og Jan. ca. 10 min 
a. Hvem kan komme: Kirsten meldte afbud, Johnny er ikke afklaret, alle andre 

kommer. 
b. Sted og tidspunkt: 23. august kl. 9:30 i Pit Stop i Idestrup over for Coma. Alle får en 

invitation og en dagsorden. 
c. Orientering om dagen: Der vil være vand, frugt og kaffe og te, når vi kommer. Ved 

ankomsten bestiller man fra menukortet, hvad man ønsker til frokost, og der er 
kaffe/te og lidt sødt inden vi afslutter mellem kl. 14 og 15 afhængige af programmet 
der ikke er lagt helt fast endnu. 
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7. Økonomi v/ Kirsten. ca. 10 min. 
 
På grund af ferien er der ikke fremsendt regnskab til bestyrelsesmedlemmerne. Det blev 
udleveret på mødet og blev gennemgået. Der er en bogføringsfejl, og der er ikke opgjort 
kassebeholdning og Socialministeriekontoen siden 1. juni.  
Birgitte forklarede hændelsesforløbet omkring reservationen af FRIG-midlerne, og de er 
stadig ikke gået ind på kontoen. 

 
8. Meddelelser fra Else v/Else. ca. 10 min.   

Der er kommet ny Centerchef i Borger og Branding, og da det er dem der ”ejer” 
Foreningsportalen, så må slaget om Foreningsportalens udformning vente til vedkommende 
er godt i gang. Portalen åbner for ansøgninger d. 15. august, der er informationsmøde d. 26. 
august i Frivilligcenteret i samarbejde med Laila Mørch.  
Vedr. afregninger så forestår der et indsamlingsarbejde af Tro og Love-erklæringer helt til 
bage fra 2015. Når det er gjort, så skulle der være rent bord, så kan vi se fremad. 

                                                                            
9. Deltagelse i kommunens velkomst til nye borgere lørdag d. 7 sep. Kl 9-13 ca. 5 min                       

Hvem kan deltage?   
Jan deltager evt. Lars, han giver selv besked til Jan.                   

 
10. Faste punkter:  ca. 30-45 min. 
      Årsjulet v/ Jørgen.    

Vi mangler en liste over deadlines til frivilligprisen. Den fremsendes sammen med 
Årshjulet og referatet.  

      Nyt fra FriSe v/ jan  
Velux Fonden har givet mange penge til at etablere Hemingway klubber over hele 
landet. Birgitte har skrevet os på listen som interesserede. Også Kom videre Mand 
har fået midler til at fortsætte. 
CFSAs kursusprogram kommer meget snart, alle kan finde kurser til deres frivillige. 
Der er møde i netværksgruppen af frivilligcentre d. 26. november. Der skal deltage 2 
fra bestyrelsen og Birgitte. Klokkeslæt og sted vides ikke endnu. 

      Den gode historie.  
Jan har deltaget i P1 Debatten på Seniorfestivalen det var en god oplevelse selv om 
han brændte inde med mange gode pointer. 
Birgitte deltog også på seniorfestivalen men skulle dele opmærksomhed med Anne 
Dorthe Michelsen - og den tabte vi. 
Jørgen har haft en sag med en dame og to huse som var på vej på tvangsauktion. Det 
var en vanskelig sag, men den faldt ud til damens fordel og både hende og hendes 
søn var lykkelige for hjælpen. 
Tonny har været med og arrangeret en tur til Dodekalitten og en tur med Postbåden 
for borgere i Gedser. De var 21 deltagere og et par hunde, som havde en fantastisk 
dag. 
 
Information fra Centeret v/Birgitte. Ca. 15 min. 
Info fra centeret. 
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Lene er startet. Torben starter forsinket på mandag. Dorthe er her fast mandag og 
tirsdag formiddag. Der vil være opgaver vi er nødt til at sige nej til, specielt i 
begyndelsen. Michael har sidste arbejdsdag mandag d. 26.august.  
 
Foreningernes dag d. 14.9.19  
Der er nu 12 sociale foreninger ud af 32 tilmeldte. Informationsmøde mandag d. 19. 
august. Ida er frivillig - min søster er frivillig, kunne godt bruge en eller to mere. 
Næste år må vi indkøbe et telt, foreløbig låner centeret mit. 
 
Ansøgning §18 og §79 Jørgen er klar, og vi ringer til nogle af dem vi ved hænger i 
tovet. Informationsmøde d. 26. august 
 
Spørgeskema vi har fået 50 besvarelser, ifølge vores Forandringsteori skal vi have 
100 besvarelser. I nyhedsbrevet der bliver sendt ud en af dagene sender vi 
spørgeskemaet med igen, men vi skal sikkert i gang med at ringe rundt - er der nogen 
der har lyst til at hjælpe med at ringe? 
 
Ansættelsesbreve Turen omkring barsel og overenskomster har sat fokus på at vores 
ansættelsesbreve afspejler, at vi var under kommunens vinge vedr. ansættelser, da 
de blev skrevet. Vi skal have skrevet nogle nye, som er tydeligere. 
 
Samarbejdsaftale Planen om at have samarbejdsaftalen klar til mødet med udvalget, 
kan ikke nås. Vi løb ind i regnskabsmæssige beregninger før sommerferien, som vi 
bliver nødt til at arbejde mere med, før de kan slippes løs. 
 
Vinduer - talte med Chriss lige før sommerferien - vi taler sammen igen her lige efter. 
Morten (som er Glarmester) kigger lige på dem, og aftaler videre med Birgitte. 
 
Dannelseskonference d. 13. og 14. september - samme dage som foreningernes dag. 
Igen i 2019 inviterer Guldborgsund Kommune til en national dannelseskonference.  
 
Der udsendes et link til bestyrelsesmedlemmerne, så de kan læse lidt om det.  
 
Det ville være dejligt hvis Frivilligcenteret kunne deltage - som et oplæg til at arbejde 
med børn - Hvem vil deltage og udbrede ideen om at arbejde sammen med 
frivilligcenteret om at skabe sociale støtteforanstaltninger for børn og hvilke?  
Billetpris 800/500/1000. Interesserede henvender sig til Birgitte (Jan og Marianne har 

meldt sig. referentens bemærkning). 
 
Mænds sundhed - konference sammen med Else start på et netværk med gode ideer 
fra andre kommuner og områder. Else forklarede hvordan de kunne konstatere at 
mænd reagerer anderledes, og hvordan det er nødvendigt at vi alle tænker 
anderledes for at nå de ensomme mænd. Der er ensomme i alle aldre og derfor har 
de prøvet at åbne §18 puljens ansøgningsfelt. 
 
 

mailto:https://www.guldborgsund.dk/da/Borger/UDVIKLING_I_KOMMUNEN/Dannelseskonference/Program.aspx
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11. Eventuelt.  
Else arbejder på at skabe et netværk af aktører, der arbejder med Ensomhed og 
Guldborgsund Kommune er nu meldt ind i Folkebevægelsen mod Ensomhed. Der arbejdes 
hen i mod en god uge 24 om mænds sundhed. 

 
 
 

Møder:  
23. August kl. 9:30 - 15:00 Bestyrelsesseminar.   
10. september kl. 16:00 Arbejdsgruppemøde + suppleanter 
(Datoer for alle bestyrelsesmøderne mv. er tilgængelige på hjemmesiden - klik på årstallet). 
 
Arrangementer: 
7. september kl. 9:00 - 13:00 Velkomstarrangement for nye borgere 
13. - 14. Dannelseskonference, Guldborgsund Kommune 
14. september Foreningernes Dag afholdes i Nykøbing F. 
22. oktober kl. 16:00 - 19:00 Skab Gnist Gejst og Glæde i det frivillige arbejde 3 timers kursus  
5. november kl. 17:00 - 20:00 Dialogmøde på SOSU-Skolen  
26. november kl. ? Netværksgruppen af Frivilligcentre (FriSe og Socialstyrelsen) 
 
 
 
 
 

 


