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Referat af 4. bestyrelsesmøde på Guldborgsund Frivilligcenter 
Tirsdag d. 8. december 2020 kl. 16:00 – 18:00  

 Til steder var: Jan, Jørgen, Kirsten, Marianne, Morten, Tonny, Michael, Gitte og Birgitte 
 
 

1. Velkommen til Gitte Aagaard, ny leder af folkesundhed. v/Jan 
 

 
2. Bemærkninger til dagsorden og andre punkter til i dag. v/Jan 

Nej 
 

3. Bemærkninger til referat. fra d. 10. nov. v/ Jan 
Nej 
 

4. Evaluering til FriSe. v/ Birgitte                                                                                                        
Vi skal drøfte og vedtage fremsendte materiale (bilag) 
 
Vi gennemgår sammenhængen mellem Frivilligcentrenes Kvalitetsstandard, 
Forandringsteoriens opbygning og Selvevalueringen.  
Vi udfylder sammen alle vægtningerne, Birgitte besvarer de sidste rubrikker efter dette 
møde, fremsender til gennemsyn og kan derefter sende til FriSe. Helst afviklet inden jul. 
Der kan skrives ” I meget høj grad” ved de fleste punkter. 

  
5. Møde med Borgmester John Brædder. v/Birgitte og Jan  

Drøftelse af emner til mødet d. 9. dec. med John Brædder. Birgitte og Jan deltager. 
 
Der er netop modtaget en aflysning med ønske om en anden dato (efterskrift - datoen er 
blevet d. 5. februar i stedet. Ud over John Brædder, Borgmester deltager Allan Ruders, 
Direktør for Socialområdet og Bo Abildgaard, formand for Social- Sundhed og 
Omsorgsudvalget). 
Vi vil gerne løfte frivilligheden ind i den næste fase, og vise det missing link.  

 
6.  § 18-79 ansøgninger. V/ Birgitte/Gitte 

Nyt om vores ansøgning mv. 
 
Vi har modtaget bekræftelse på, at vi får de § 18 midler, vi har søgt om. 
§18 - der er 970.000 kr. i puljen, der er bevilget 858.000 kr. til 69 ansøgere. 
§79 - der er 328.000 kr. i puljen, hele puljen er delt ud til 22 ansøgere. 
Der er ved at blive sendt tilskudsbreve ud og udbetalingen ser ud til at ske som planlagt i 
januar. 
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7. Økonomi. v/ Kirsten 
Birgitte, Kirsten og Signe har haft møde med Bo Mejer, den nye bogholder, om - Nye konti - 
gebyrer, § 18 projekter og forberedelsen til afslutningen af årsregnskabet. Det var rart at få 
ansigt på og dejligt at få diskutteret nogle ting. 
Signes manglende pensionsindbetaling er nu på plads. 
Skattekontoen er ved at blive gjort op efter rodet med for sent betalt skat. 
Vi har modtaget den skriftlige tilkendegivelse af støtte i 2021 af Regnskabsafdelingen, Jesper 
Rothberg.  
Vi har modtaget den første mail vedr. årsregnskabet fra Revisor Allan Karl Christensen. Vi 
forventer at lukke årsregnskabet senest d. 20. januar. 
 

8. Bestyrelseshjulet. v./Jan 
Evaluering af bestyrelsens opgaver og roller (bilag) 
Der er gennemgående tilfredshed med bestyrelsens egen indsats. Der er stadig klager over at 
det er for administrativt tungt. Der er et ønske om at få cirklen foldet ud til en liste, så der 
kan blive et tekstfelt til rådighed. 
 

9. Aflysning af januar mødet. v/Jan 
Der er 7 arbejdsdage i år og 1 arbejdsdag næste år mellem mødet i dag og mødet i januar, så 
vi kan ikke nå at udrette noget - eller forberede noget til det næste møde. 
Mødet er aflyst, men eventuelle hastesager kan blive behandlet via mail. 

 
10. Faste punkter:  

Nyt fra FriSe v/ Lars og Birgitte: Regionsmødet d. 2. dec. der kun var for ledere. 
Nyt fra udvalgene:  
Den gode historie. (Udgård, hvis der ikke er tid) 
FriSes Regionsmøde blev aflyst 2 timer før afholdelsen. De udsætter det til ud på sommeren 
pga. Corona. 
Ikke noget fra udvalgene. 
Den gode historie:  
Morten har hjulpet en 93 årig på en anden måde end han tidligere ville have gjort, fordi han 
nu kender frivilligcenteret. 
Jørgen undersøger nogle store varmeregninger for nogle borgere. 
Michael er involveret i et digitalt motionsløb som Broen arrangerer. Deltagergebyret går til 
Broen. 
Jan arbejder på en liste over gebyrer i bankerne lokalt. Al har tidligere erklæret at de ikke 
giver så mange penge til velgørende formål, men at de hjælper foreningerne med 
bankforretninger til en yderst rimelig pris, men nu har de sat prisen stort op. 

 
11. Information fra Birgitte og Jan 

Bl.a.:  Dag med Frivilligprisen, Fars legestue, Kom Videre Mand, Mænds Mødesteder 
Høring om ny frivilligpolitik i Region Sjælland. 
Status for centeret forandringsteori 
Nye medlemmer og oppfølgning på div. aktiviteter  
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Uddeling af årets frivilligpris til Rikke Andersen, Perronen 
Ny frivilligpolitik Region Sjælland, hvis ikke vi modtager indlæg, så bruger vi ikke vores 
høringsret. Der er sidste frist d. 10. januar (før vi møder igen efter jul). 
Generalforsamling er fastsat til d. 26. maj kl. 17 - 20 på SOSU- Skolen. Udvalget ser på 
formen for kommer med et forslag til næste bestyrelsesmøde. 
Altinget har en artikel om frivillighed af Professor på CBS Anders La Cour, som uddeles og 
alle kan orientere sig i om hans anderledes synspunkter. Flytter Frivilligheden og er det 
godt? 
Fars legestue åbner efter mange obstruktioner d. 15. januar. 
Mænds mødesteder har kickoff på Teatret med Jørgen Skovbo fra Nak og Æd, og et 
informationsmøde d. 26. januar som opstart af Mænds Mødesteder.  
Julekalender. Der er en videojulekalender på hjemmesiden som en øvelse i at lave videoer. 
Telefonkaffe. Vi har sagt ja tak til et tilbud fra Frivilligcenter Åbenrå om at tilbyde 
Telefonkaffe i Guldborgsun. De modtager telefonvenner og matcher. 
Headspace kommer til Guldborgsund. Det er Lars Bostholm, Arbejdsmarkedsafdelingen og 
Mads Larsen, Familie og Forebyggelse, der har arbejdet på projektet. Vi er ikke blevet 
inddraget og ved ikke om vi bliver det, men har tilkendegivet, at vi gerne ville have været 
det. 
Snak om sorg har kørt en sæson forår og efterår - med corona. De splitter nu gruppen op i 2 
fordi aldersspredningen er for stor. Vi går ud med markedsføring igen i det nye år. 
Andre medlemmer 40 stk. Bestyrelsen får til opgave at ringe rundt og ønske god jul og godt 
nytår til de nye medlemmer. Birgitte skriver et talepapir. 
Nysted sundhedshus. Birgitte har været inviteret til inspirationsmøde omkring etablering af 
et Sundhedshus i Nysted, men nåede ikke at deltage.  
Reparationsværksted. Ensomhedsprojektet i Nysted har haft besøg af Christina Svanholm, 
læge i Nysted, som har en liste på ca. 10 mænd som kunne tænke sig at lave et eller andet - 
måske et reparationsværksted. 
Forandringsteori. Vi går nu i gang med den nye reviderede forandringsteori, og Jan og 
Birgitte kommer med et forslag til et Årshjul, som tager højde for det ændrede sætup, der er 
kommet efter at grundfinansieringen er kommet på finansloven, og vi ikke længere skal 
ansøge om midler, men får dem på betingelse af aflevering af dokumentation. 
Vi har købt pærer til loftlamperne, nogle af dem har hængt siden vi flyttede ind, og de er 
ved at være søvnige. Vi har også bestilt 2 spot så der kommer mere lys på en 
foredragsholder ved tavlen. 
Vi har fået en henvendelse fra Flytteguiden.dk om vi er interesseret i en annonce. Vi ser på 
det, når vi kigger på budgettet, og vurderer, hvad vi skal bruge penge på i år. 

 
12. Eventuelt: 

Ingen bemærkninger. 
  

Mødet sluttede kl. 18:10 
 


