16. april 2020

Referat fra det 5. bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 11. februar kl. 16:00 – 18: 00
på Guldborgsund Frivilligcenter.
Tilstede var: Jørgen, Kirsten, Marianne, Lars, Erik, Morten, Tonny, Birgitte og Jan
1. Bemærkninger til dagsorden og andre punkter til i dag
Pkt. 4 flyttes til efter pkt. 10 aktuelt, der foreligger et nyt årshjul pga. den nye forandringsteori.
Nyt tilpasset årshjul.: 5. møde: Status for sidste års regnskab, næste års bestyrelse, Grundfinansiering FRIG, PUF-midlerne, planlægning af næste års Foreningernes dag/Slip
Frivilligheden Løs, status på forandringsteorien, godkendelse af generalforsamlingsudvalgets
oplæg til generalforsamlingen og årets tal præsenteres.
2. Bemærkninger til referaterne, (det 4. møde og ekstraordinært d. 21/1.)
Kirsten var ikke tilstede d. 21/1
3. FRIG: Forandringsteori/ ansøgning
Beslutningspunkt. Godkendt og underskrevet
4. Spørgeskemaundersøgelsen= Ydelseskatalog
Flyttes til efter pkt. 10.
5. Generalforsamlingen d. 27. maj v/jan
Valg til bestyrelsen:
Jørgen ønsker ikke genvalg, Kirsten hvis der ikke er andre. Morten og Erik genopstiller. Tonny
opstiller, Jan ved det ikke pt.
Andre forslag til kandidater: Jan opfordrede til, at man kom med emner til ham.
Status: sted: SOSU-skolen, Dirigent: Dorthe Sølling, Frivilligpris: Jens Erik Boesen, Revisor:
Kreston, Referent: Else Mortesen, Smørrebrød fra Banegårdspladsen, 3 deltagere pr. forening
6. Økonomi v/ Kirsten.
Årsregnskab: Det ser ud til at regnskabet går i nul. Vi overvejer stadig, hvorvidt vi skal afskrive
over flere år, eller vi kan tage det hele i år.
7. Meddelelser fra Else v/Else. Udgik da Else ikke deltog i mødet
8. Faste punkter:
Udvalg: Økonomi/udvikling, generalforsamling, politisk: Jan orienterede, pt. intet nyt.
Nyt fra FriSe v/ Lars: intet nyt
Den gode historie: Kom videre mand, Hjerteforeningens Nytårstur og forsat træning for
hjerteopererede med fysioterapeut.
Information fra Centeret v/Birgitte: De første aktiviteter vedr. Mænd er under udarbejdelse.
Møde om start af en Hemingway Club: Konsulenten, som vi har aftalt mødet med, er blevet
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fyret, så lige nu ved vi ikke, om det bliver til noget. Det kniber med at nå at få annoncerne på
plads til tiden.
Vi har de første artikler klar til plakatprojektet, om hele projektet løber ved vi ikke endnu, det
kommer an på resurserne.
Vi har tilbagemelding fra Solvej, Legetøjsbiblioteket, som gerne vil arbejde med Fars Legestue.
Andet: Vi skal i gang med Årsberetningen lige om lidt.
Hjemløsenetværket arbejder på at skabe en hjemløsekonference her til efteråret sammen med
Udsatterådet i Lolland. Hjemmesiden er helt frisk fra fad, der er stadig steder den hænger,
men det må løse sig hen over de næste måneder. Der er netop i dag kommet en tilmelding til
nyhedsbrev på og der skal fremover sættes fokus på at alle kan modtage nyhedsbrevet. Ros til
de, der har arbejdet på siden, godt forarbejde og resultat.
9. Eventuelt.
Deltagelse i kommunens velkomst til nye borgere lørdag d. 25. april: Alle undersøger om de
kan deltage og giver besked til Jan.
Frises Årsmøde og generalforsamling d. 9-10 marts: Foreløbig deltager Birgitte og Jan,
tilmeldingsfrist d. 21/2 til Birgitte.
Er der stemning for at afholde et ekstra møde eller et forlænget møde: Man ønskede et længet
møde, hvis det bliver nødvendigt.
Underskrive Forretningsorden: Alle tilstedeværende har skrevet under, Birgitte indhenter den
sidste underskrift.
10. Spørgeskemaundersøgelsen - Ydelseskatalog
Der er på mødet i dag vedtaget en ny forandringsteori, som er formet efter selvevalueringen,
som vi vedtog på det ekstraordinære bestyrelsesmøde i januar. Forandringsteorien er nu
bygget over samme form som evalueringen og øvelsen som foregår i 3 grupper at prioritere
disse byggesten, der skal ingen beslutninger tages nu:
1.
Frivilligcenteret understøtter deltagelsen i de frivillige fællesskaber ved at gøre det
lettere at deltage, at finde hjælp og støtte og at blive frivillig uanset alder, social
status, etnicitet eller funktionsnedsættelse
2.
Frivilligcenteret styrker kvaliteten og mangfoldigheden af de lokale frivillige
fællesskaber ved at støtte, udvikle og fremme frivillige foreninger og initiativer
med et socialt sigte samt hjælpe nye i gang
3.
Frivilligcenteret styrker en helhedsorienteret social indsats ved at bygge bro
mellem foreninger, kommuner og andre relevante aktører
Øvelsen viser, at der er nogen sammenfald men også at der lægges vægt på forskellige ting, og
vi går og tror, at vi vil det samme.
På næste arbejdsgruppemøde skal vi arbejde videre med selve spørgeskemaundersøgelsen.
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