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Referat af 5. bestyrelsesmøde på Guldborgsund Frivilligcenter 
Tirsdag d. 9. februar 2021 kl. 16:00 – 18:00  

 Mødet vil blive afholdt uden ”sup.” og via Teams, åben fra ca. kl. 15.50. Birgitte indkalder. 
 Afbud: Lars  

 
1. Bemærkninger til dagsorden og andre punkter til i dag. v/jan 

Forældreorlov indsættes under punktet økonomi. 
Status på §18 efter afslutning af regnskabet indsættes under økonomi. 

 
2. Bemærkninger til referat. fra d. 8. dec. v/ Jan 

Der er ingen 
 

3. Nyt fra FRIG. v/ Birgitte 
Der er indsendt materiale d. 15. nov. Vi har nu modtaget tilskudsbrev fra Socialstyrelsen 
på de 350.000 kr. 
Revisoren påpeger, at der er sket en udvidelse af, hvad der skal indsendes sammen med 
regnskabet. Måske kan teksten fra Selvevalueringen bruges, den er vedtaget af 
bestyrelsen, det undersøger vi.  
                                                                                     

4. § 18-79 mv. V/ Gitte 
Afregning af §18 og §79 skal falde inden 1. april og Laila har forstærket indsatsen for at få 
afregninger ind til tiden, ved at sende mails ud om, at det er tid at huske afregningen. Alle 
er klar til at hjælpe, og Birgitte taler med Jørgen Hansen, e-administrationen, om han vil og 
kan tage møder med dem, der ikke kan afregne selv. 
 
Udbetalingerne er gået, som de skulle. Der er altid nogle foreninger, hvor det går galt, og 
på nuværende tidspunkt er der 2 foreninger som ikke har fået udbetalt midlerne. Når det 
sker at noget går galt er det som oftest på grund af bankuoverensstemmelser og fornyelse 
af CVR numre. 
 
Nyt stillingsopslag til Annes stilling er lagt ud, man håber på en ansættelse fra 1. april. 

 
5. Økonomi. v/ Kirsten.  

Regnskab (bilag) Regnskabet er efter aftale med Bo rettet til, så det stemmer. Bo er let at 
arbejde sammen med. Vi lukkede regnskabet d. 20.1.21 som forventet, og det er nu sendt 
videre til Revisoren. 
 
Forældreorlov. Da Signe har ret til forældreorlov, har vi indgået en aftale om, at hun 
holder forældreorlov hver fredag indtil sommerferien. De 5 timer, som hun trækkes i løn, 
vil vise sig på budgettet senere på året. 
 
Status på §18 vises, der ses åbningsposteringerne for 2021, som ikke kan ses i budgettet, 
hvor midlerne til §18 fremkommer på samlekontoen, men ikke på hver enkelt konto. Det 
regnskab føres manuelt. Vores afregning er på vej, når de sidste ajourføringer er på plads. 
 

6. Generalforsamlingen 16 maj. v/Birgitte og Jan  
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Drøftelse og beslutning af generalforsamlingsudvalgets indstilling (bilag) 
Følgende er vedtaget: 
Dato: 26 Maj 2021. 
Sted: SOSU-skolen, Nykøbing F. 
Dirigent: Dorte Sølling. 
Referent til generalforsamlingen: Gitte Aagaard 
Valg af revisor:  Allan Karl Christiansen. 
Valg af digital platform: Assembly Voting. (samme som sidste år) 
Frivilligprisen: Evt. officiel markering af at prisen er gået til Rikke fra Perronen, det sker 
ved en samtale med Rikke.  
På grund af behovet for lovligt at kunne afholde en digital generalforsamling kræver det 
en vedtægtsændring. Følgende tekst blev vedtaget på bestyrelsesmødet. 
                                                                                                                                                                                                                
”Generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvis digitalt, hvis bestyrelsen beslutter det. 
Ved valg af digital løsning, skal der sikres størst muligt tilgængelighed”. 
 

7. Nyt Årshjul V/Birgitte  
Gennemgås og skal tilpasses løbende 
 

8. Status for forandringsteorien. v/ Birgitte  
Selv om der er gået et halvt år fra vedtagelsen af den sidste Forandringsteori, så har 
Coronaen med nedlukningen gjort at kun små koncentrerede indsatser har kunnet lade sig 
gøre. Den skriftlige gennemgang kan udleveres ved henvendelse.  
 

9. Andre medlemmer v/Jan  
Ved sidste møde fik hver udleveret ca. 5 andre medlemmer som gerne skulle have en 
opringning hvor man takker for medlemskab. Jan og Kirsten fortalte hvem de havde talt 
med. Jørgen vil gerne have tilsendt den mail som medlemmerne har fået tilsendt. 
 
Morten havde bedt om et følgebrev, som han kunne udlevere til potentielle nye Andre 
Medlemmer. Det har han fået og det er sendt ud i netværket. Han vil gerne som et ekstra 
tillæg kunne sende en af kalenderlågerne til de potentielle nye medlemmer.  

 
10. Faste punkter:  

Nyt fra FriSe v/ Lars og Birgitte: 
Generalforsamling d. 20/3 hvor der lægges op til at bestyrelsen mødes og deltager her på 
centeret. Årsmødet er udsat til efteråret. Der tilbydes enorme mængder af digitale kurser. 
Jan opfordrede til at bestyrelsesmedlemmerne selv undersøger, om der er interessant 
undervisning, som vi som bestyrelse kunne nyde godt af at vide noget om. 
Nyt fra udvalgene og den gode historie: der har ikke været møder ud over 
generalforsamlingsudvalget og der er ingen gode historier. 
 

11. Information fra Birgitte og Jan. Ca. 15 min. (– 17.59) 
Bl.a.:  

 Organisering af arbejdstid i centeret: alle arbejder på skift hjemmefra, det er hårdt 
for både frivillige og ansatte og svært at få hverdagen til at hænge sammen. 
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 Fars legestue ny dato d. 16. april 

 Kom Videre Mand - står stille indtil vaccinationer er rullet ud, måske kan de køre i 
det sene forår og først på sommeren.  

 Mænds mødesteder 28. april Jørgen Skoubo på Hotel Falster. Alle krydser fingre for 
at der ikke skal aflyses igen. 

 Kickoff på Mænds Mødesteder i Nr. Alslev d. 6. maj. Der er arrangeret noget de 
første gange f.eks. Byg selv hotdogs, og gode råd fra en murer; noget om jagt og 
fiskeri osv. 

 Flytte guide. Vi har købt en annonce i Flytteguiden som tilsendes nytilflyttere hver 
d. 1. i måneden. På nettet ligger bl. også en lille fin film om Guldborgsund. 
Flytteguiden.dk. Vi får også 20 hæfter. Gælder 1 år, så får vi se om der er respons 
på den. 

 Bankgebyrer. Jan er i gang med at undersøge hvad det koster lokalt - Danske Bank 
er pt. de billigste men priserne ligger over 1000 kr. i opstart og noget lignende pr. 
år. Vi tager oplysningerne med til Borgmesteren og Gitte Aagaard. Det er en stor 
udgift og en belastning af §18 midlerne. 

 Møde med Borgmester John Brædder udsat til vi kan holde et fysisk møde måske i 
april  

 Foreningerne Dag har holdt første møde, og vi kører, som om vi afholder det. Sheila 
deltager som repræsentant for Bosætningsudvalget. 

 Der bliver ingen §18 og §79 afregningsmøde med Laila. 

 Onsdag afklarer vi med Jørgen Hansen, e-administrationen, hvordan vi hjælper dem 
der ikke selv kan afregne. 

 Artikel om Lolland Kommunes nye indstilling til frivillighed apropos artiklen jeg 
udleverede sidste møde. Jeg har sendt artiklerne til Casper fra FriSe og lagt dem ud 
på facebook i centerledergruppen.  

 Hygiejnekursus til besøgsvenner er etableret - 2 dage i marts, kun 4 deltagere og en 
underviser pr. kursus. 

 Generelt er centeret lukket for besøg. Der er nu kun en selvhjælpsgruppe tilbage 
som kommer og bruger huset - alt andet er gået i dvale. Der er nye aktiviteter på vej 
med andre muligheder. 

 Iman er recovery og Peer medarbejder, stiller sig til rådighed med samtaler med 
unge. 

 
Eventuelt:  
 
 

  
 
 
Mødet sluttede kl. 17:20 

 


