
     

Guldborgsund Frivilligcenter • Banegårdspladsen 1A • 4800 Nykøbing F • Telefon: 51281205 / 54820055 

bli@fri-villig.dk •  www.fri-villig.dk 

1 

 
Referat af 2. bestyrelsesmøde på Guldborgsund Frivilligcenter 

Tirsdag d. 11. august 2020 kl. 16:00 – 18:00  
Deltagere: Jan, Jørgen, Kirsten, Marianne, Lars, Erik, Michael, Tonny, Else, Birgitte. 

 
1. Velkommen til ny suppleant. Michael Birklund Simonsen. v Jan 10 min 

Man er velkommen til at læse om Michael på centerets hjemmeside under bestyrelsen. 
 

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

3. Bemærkninger til referat fra d. 9/6 v/ Jan, ca. 2 min.  
Ingen 
 

4. Års-hjulet for dette møde. v/ Jan, ca. 5.min. 
Bestyrelsesmøde: opfølgning på projektmidler, præsentation af visionerne for et i år. Samt 
handleplaner, datoer for frivilligprisen, præsentation af halvårsregnskab, foreningernes 
dag, valg til udvalg. 
 
Punkterne gennemgås undervejs. 
 

5. Covid 19 og Centeret: v /Birgitte ca. 10 min, 
a. Status og lokaleudlån 

Der er stor efterspørgsel på det store lokale, da der kan være max 5 personer i 
mødelokalerne.  
Personalet er meget grundige med at orientere om rengøring osv. 
Der sættes en dør i til køkkenet og der vil ikke være adgang for foreningerne. 
Sundhedsstyrelsen anbefaler at kun serveres i portionsanretninger - det gælder også vand, 
så borgerne må medbringe vand, med mindre foreningen selv køber flaskevand. Der er 
kaffe og te i automaten. 
 

6.  § 18 ansøgning til centeret. V/ Birgitte. 5 min 
a. Vedtagelse af ansøgning til SSO-udvalget. 

Ansøgningen er vedtaget med dagens ændringer i forhold til Foreningernes Dag. 
 

7. Økonomi v/ Kirsten, ca. 10 min 
Grundfinansieringen er udbetalt. 
Der er betalt alt, hvad der skal betales. Der står et beløb på skyldige udgifter, som er en 
indbetaling til Signes pension.  
Renteudgifterne er høje, måske en forhandling er i orden. 
Der har været rykkere fra A-skat indbetalingerne, de er betalt, nu håber vi, at de ikke bliver 
trukket automatisk også. 
 

8. Meddelelser fra Else v/Else, ca. 15 min. 
a. Herunder et farvel og tak for et fortrinligt samarbejde. 

15.8 åbnes der for §18 og §79 ansøgningerne for 2021. 
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Der mangler stadig 5 afregninger og 27 tro og love erklæringer. Vi stiller os til rådighed. 
Der er kommet nye Centerchefer, som Birgitte har aftaler om besøg med, Bodil Pedersen 
og Mads Larsen. 

 
9. Opstart mv af Udvalg v/jan, ca. 10 min.  

a. Bl.a. dialogmødet, politisk udvalg, ydelseskatalog, (Husk jeres kalender). 
Vi arbejder fortsat på at dialogmødet skal kunne afvikles. Birgitte sender en invitation til 
Else. som hun kan sende ud til lederne. 
Generalforsamlingsudvalget skal se på digital generalforsamling. 
Politisk udvalg skal arbejde med vores ansøgning til budgettet. 
Michael har meldt sig til Politik, Strategi og Foreningernes Dag. 
 

10. Bestyrelsesseminaret d. 14. august 2020 v/ Birgitte, 10 min. 
Vi skal bl.a. arbejde med ydelseskataloget (program udleveres på mødet) 
Invitationen er delt ud. 
Michael og Morten kommer ikke, Marianne kommer til frokost. 

 
11. Bestyrelseshjulet. v/jan ca. 5 min. 

Det udfyldte hjul afleveres til Jan eller sendes via mail. 
Michael er undtaget og alle andre har afleveret til Jan. Vi ser på resultatet på Seminaret. 
 

12. Faste punkter: (samlet ca. 30 min.) 
Nyt fra FriSe v/ Lars 
Den gode historie.   
Flerkulturelt Center åbner tirsdag og onsdag kl. 14 - 16 og er spændt på at se, om der 
kommer nogen. 
Vejlederne har haft en sag om misbrug af Dankort, hvor borgerne har fået deres penge 
tilbage. 
Vågetjenesten starter lige så stille. Mange vågere har meldt fra, da de selv er sårbare, og 
der startes ikke på sygehuset endnu. 
En ældre dame får hjælp - et fund på et loppemarked af en kørestol med faste hjul for 20 
kr. leveres videre. 
 

13. Information fra Centeret v/Birgitte. Ca. 20 min. 
bl.a.:  
nyt IT-system? Den gamle server er brudt ned 606.442 filer er under regeneration. 
Backuppen viste sig at være tilbage fra 25. januar. Endnu kendes omfanget af katastrofen 
ikke. 
 
Foreningernes dag er i dag blevet aflyst. 
 
Frivilligprisen afholdes efter aftale i september. 
 
Dialogmødet satser vi på at kunne afholde, vi arbejder videre på det.  
 
Frigmidlerne er som fortalt under økonomi udbetalt uden anmærkninger. 
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Nye medlemmer arbejdes der forsigtigt på. 
 
og opfølgning på div. aktiviteter. 
 
Sommerens renovering har givet meget flotte lokaler. 
Der er skrevet et brev til ejer om vinduerne, de nye vægge med ønske om hjælp til at få 
lavet det sidste og gulvet, der er ved at gå i stykker. 
Der er købt tæpperenser. 
De gamle reoler er afhændet, der er købt nye skabe som bliver leveret i august. 
Næste års renovering - skabe i kopirummet, gardiner. 
 

14. Eventuelt:  
Stor tak til Else - og næste gang deltager Ida i stedet for Else. 
 


