Referat af 1. Bestyrelsesmøde på Guldborgsund Frivilligcenter
Tirsdag d. 9. juni 2020 kl. 16:00 – 18:00
Banegårdspladsen 1 A. Afbud: Jørgen Rasmussen
Start 15:56 - Slut 17:15
1. Bemærkninger til dagsorden og andre punkter til i dag v/jan
Nej
2. Bemærkninger til referat fra d. 30/4 og 28/5 v/ Jan
Nej, bortset fra at de ikke ligge på hjemmesiden. Birgitte beklager.
3. Årsjulet for 2020-21. v/ jan
Godkendt
4. Valg af suppleant ”for andre medlemmer” v/jan
Vi mangler en suppleant for andre medlemmer. Har du forslag?
Efter Jan og Birgittes samtale med Michael Birklund Simonsen indstiller de til bestyrelsen at
han optages som suppleant for andre medlemmer.
Vedtaget. Birgitte ordner den formelle indmeldelse som privatperson.
5. Bestyrelsesmødet v/ Jan
a. dato-tidspunkt, form, punkter på dagsorden, ordstyrer, aftaler, mail mv.
b. bestyrelsesseminaret i august
a. Dato og tidspunkt passer alle. Formen, punkterne på dagsordenen og måden
ordstyrererrollen fungerer på passer alle. Birgitte og Jan ønsker sig at der bliver sendt
en kvitteringsmail, når man har modtaget en mail med vigtigt indhold, det godkendes.
b. Bestyrelsesseminaret afholdes fredag d. 14. august. Sted oplyses senere. Indhold
bliver Ydelseskataloget og centerets nye form. Birgitte og Signes oplæg ligger til
diskussion.
6. Økonomi v/ Kirsten
a. regnskab
b. budget 2021
a. Der er uddelt balance fra 31. maj. Der er ikke indbetalt A-skat og AM-bidrag, det
hober sig op på Skyldige-poster, og skal afregnes til efteråret. Der er gået 200.000 kr.
ind fra Socialministeriet, de er endnu ikke bogført.
b. Birgitte fremlægger 2 ønsker til budgettet.
1. En lille film som kan bruges af sundhedsarbejdere - måske særligt Seniorvejlederne
som kan vise dem til mennesker i krise, så de kan blive mere trygge ved at ringe til os.
8-10.000 kr. men for lidt mere kan vi få flere muligheder - reelt måske 15 - 20.000.
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2. Oppudsning af vægge, til bud fra Nick på 12.000 - over hoveddøren, ved Signes plads,
bag Signes plads og væggen med de to døre ind til mødelokalet og Birgittes kontor. Det
kræver at en radiator pilles ned og at der er til maling efterfølgende.
Begge ønsker kan imødekommes af bestyrelsen, afhængigt af at Kirsten og Birgitte kan
finde budget til det.
7. Meddelelser fra Else v/Else
Laila mangler stadig afregning fra 56 foreninger. Det er for dårligt, det er næsten
halvdelen af ansøgerne. Birgitte beder om en liste, så vi kan se om vi kan gøre noget.
Den nye ansøgningsrunde ligger som sædvanligt.
Der er overskudsmidler på §18 fra sidste år og i år, som Else har skrevet en
drøftelsessag til udvalget. I fællesskab skal vi sætte fokus på ensomhed, hvis det bliver
vedtaget. Birgitte og Else har talt sammen om projektet undervejs.
O-rummet (Kriseberedskabet i Guldborgsund Kommune) er blevet bedt om at tage
stilling til en åbning af Friserhuset for de sidste 3 uger inden sommerferien.
Birgitte og Else har - foranlediget af en henvendelse fra FriSe om at vi har lukket for
lokalelån frem til efter sommerferien, taget initiativ til at få lagt lidt på GUFI (internet
net for ansatte i Guldborgsund Kommune), om at centeret er åbent. Det er dog endt i
nærmest åbningstiderne, men bedre end ingenting.
8. Forretningsorden v/ jan
Godkendelse
Godkendt og underskrevet af deltagerne.
9. Udvalg v/jan
Hvilket af udvalgene ønsker du at deltage i?
Alle er på rette plads. Jan kigger efter om der står det samme på begge lister.
10. Plan for ydelseskataloget v/ Birgitte
Signe og Birgitte har samtaler løbende, og har et udkast klar til udvalget lige efter
sommerferien. Der skal arbejdes videre med det på seminaret.
De er i gang med at nedlægge foldervæggen og at oprette en pc med en større skræm
til bruger-brug. Der printes selvfølgelig til alle. Det bliver foreningernes egen opgave at
sørge for, at det er nyt materiale, der ligger på deres side. Stadig en
printerbegrænsning på 300 om året.
Hvis Signe skal arbejde mere med projekter, så kan en nedsættelse af åbningstiden
komme på tale. Det er et af de områder, som måske kan nedprioritere, der skal gøres
noget, så noget må lade livet.
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Spørgeskemaet viste at vi skal være tydeligere overfor foreningerne med, hvad vi kan
tilbyde dem.
11. Evaluering af digitalgeneralforsamlingen v/ Birgitte og Jan
Kombinationen af fysisk generalforsamling og digital generalforsamling har John svaret
på - at det fungerer sådan, at man ved indskrivningen opretter foreningen, klikker på udskriv stemmeseddel, dermed annulleres allerede afgivne stemme, hvis foreningen
har stemt hjemmefra. Det tager lidt tid at lukke foreningerne ind - men det kan så
gøres fra flere ”stationer” i stedet for.
Afstemningen kører under generalforsamlingen og lukkes og alle stemmer tastes ind.
De to opstillede suppleanter blev der ikke stemt om, da der var fredsvalg. Jan spørger
om de vil finde rækkefølgen selv eller om Birgitte skal trække lod.
12. Faste punkter:
Nyt fra FriSe v/ Lars - Nej
Den gode historie - Nej
Orientering om nye medlemmer v/ Birgitte - Har aftalt møde med Torben på torsdag om det
videre forløb.
Information fra Centeret v/Birgitte. Ca. 20 min.
Opstart af mandefællesskab indledende møde d. 26. 6 i Folkets Hus efter en prikkerunde.
Hugo kommer og holder det første møde, hvor et større intromøde skal annonceres.
Tanker omkring projekt - Gamere, der mister det sociale liv.
Foreningernes dag - vi planlægger som om det bliver gennemført. Der er hyret en grafiker til
at komme med et bud på logo og plakat.
Frivilligprisen - den er udsat til efteråret.
Dato for Dialogmødet, torsdag d. 19. november - Else sender et varsel til Lederne.
FRIG- midler - indbetalt 200.000 d. 18. maj
Brev til byrådet om vores aktiviteter under COVID-19 og opfølgning på div aktiviteter samt
årsberetning på hjemmesiden.
13. Eventuelt.
Intet
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