5. november 2019

Referat fra 3. bestyrelsesmøde
Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 16:00 - 18:00 (evt. 18.20)
Mødested: Guldborgsund Frivilligcenter
Afbud: Lars, Erik og Marianne.
Pkt.1-10 sluttede kl. 17.30, hvorefter vi gik til pkt. 11 Frivilligprisen, og mødet sluttede ca. kl. 18.35.

1. Bemærkninger til dagsorden og andre punkter til i dag v/ jan
Godkendt at Personalesituationen indsættes som pkt. 6
2. Bemærkninger til referaterne fra møderne d. 6.august og 10. september v/jan
Ingen bemærkninger til nogle af dem
3. Forretningsorden 2019-2020 v/jan
Vedtaget uden bemærkninger og lægges på hjemmesiden
4. Møde med SSO-udvalget v/Kirsten
Kirsten orienterede om mødet: Birgitte og Jan fortalte om Frivilligcenteret og påviste behovet for
en yderlig fast medarbejder. Vi foreslog, at GFC § 18 tilskud til husleje og drift blev flyttet fra § 18
for derved at frigøre midler til de øvrige modtagere, da antallet af ansøgere/foreninger er stigende,
og det kan medføre mindre tilskud til den enkelte ansøger.
Politikudvalget skal arbejde med ansøgning til SSO-udvalget om økonomi til en ny medarbejder.
5. Økonomi v/ Kirsten
Der blev udleveret ”Balance med budget”, der viste, at vi overholder budgettet mv., og der var
ingen bemærkninger hertil.
§18 ansøgning v/ Birgitte
Birgitte udleverede oversigt over vores ansøgning til § 18, hvoraf det fremgår, at vi har ansøgt om
samlet kr. 150.000. Nyt punkt var ”Hjemløsekonferencen” med kr. 15.000.
6. Personalesituationen v/Jan (Birgitte deltog ikke under dette punkt)
Jan orienterede om personalesituationen. Torben holder pr. 1 november og pt. er der ingen
stedfortræder for ham. Else arbejder for, at vi igen kan få en ”Senior medarbejder ” udlånt, men
det er vigtig at finde den rigtige person. Arbejdsmængden på centeret og især for Birgitte er meget
stor og medfører, at vi kan komme i den situation, at vi bliver nød til at begrænse arbejdsopgaverne
og sige nej til nye.
Beslutning: Bestyrelsen giver, i samarbejde med formanden, Birgitte tilladelse til at tilpasse
arbejdsmængden efter den tid, der er til rådighed, og derfor være nødt til at sige nej til opgaver og
møder mv. indtil arbejdspresset er lettet. Bestyrelsen vil arbejde for, at vi får en yderlig person
fastansat, da der er stort behov herfor. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om situationen.
7. Meddelelser fra Else v/Else. ca. 10 min.
Tro og love-erklæringer.
Else forklarede, at alle foreninger, der har modtaget støtte fra 2016-18, skal afgive tro og loverklæring på at pengene er anvendt efter forskrifterne. Det er primært Laila, der arbejde med
opgaven. Frivilligcenteret har i 4 dage været behjælpelig med opgaven, ved at stille mandskab og
lokaler til rådighed.
Ansøgningsfristen er udløbet for § 18 og § 79.
8. Status for Forandrings teorien v/ Birgitte 10 min.
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Birgitte havde udarbejdet en oversigt som blev gennemgået og udleveret .
9. Faste punkter: ca. 30-45 min.
Årsjulet: (bilag, ny udgave) Vi besluttede at datoen for bestyrelsesseminaret fastlægges på
arbejdsgruppemødet i november.
Nyt fra FriSe:
Jan har deltaget i et Webseminar vedrørende data loven?
Jørgen oplyste, at han forsat ikke får info. fra FriSe. Birgitte undersøger.
FriSe afholder ”Netværksmøde møde” her d. 26. nov. kl. 14-17. Jan undersøger, hvor mange
bestyrelsesmedlemmer, der må deltage.
Den gode historie:
Tonny: fortalte om en tur til ”skovtårnet” pris kr. 125 ved netkøb og kr. 50 for parkering, det kan
anbefales.
Jonny: URK have positiv oplevelse med pedel i forbindelse med deres Mad-hjemkundskab klub.
Kirsten: World Heart Day gåtur i øsende regnvejr i Hamborgskoven, med naturvejleder Jonny
Madsen. På trods af det meget våde vejr, kom der 36 deltagere. En fantastisk dag.
Morten: forslog et slogan ”det skal være nemt at være frivillig”. Efter mødet er Birgitte kom med et
forslag der lyder ” Vi gør det nemt at være frivillig”.
Jørgen omtalte 3 episoder, hvor ansatte fra kommunen havde en forkert forventning til det frivillige
arbejde, som vejlederne udfører. Else og Jørgen drøfter nærmere, hvordan man bedre kan
afstemme forventningerne og undgå misforståelser.
Information fra Centeret v/Birgitte
Foreningernes dag: var gået godt med fint vejr og vi har ansøgt §18 om tilskud igen i år.
Spørgeskemaundersøgelsen: slutter d. 12. okt., og vi forventer 100 besvarelser.
Hjemløsekonference: Vi har besluttet at være deltager i en hjemløse-konference i efteråret 2020,
hvor fakta er nøgleordet. Jan indgår i arbejdsgruppen, og vi har søgt kr. 15.000. hos §18. Man
undersøger muligheden for et samarbejde med Lolland om projektet.
Personalet: Torben stopper og vi skal have kørt hans opgaver ind i hverdagen. Vi nærmer os 8 uger
efter barsel, så en aftale med Signe om, hvornår hun skal vende tilbage, skal falde på plads. Michael
stopper sidst i november.
10. Eventuelt:
11. Frivilligprisen v/Jan
Efter drøftelse af arbejdsgangen gik man til afstemning.
Kirsten og Jørgen var omfattet af inhabilitetsreglerne i 2. valgrunde,
Året frivillig 2019 blev Birgitte Bjerre, Sundgruppen
Referent: Jan
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