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Referat af 6. bestyrelsesmøde på Guldborgsund Frivilligcenter 
Tirsdag d. 13. april 2021 kl. 16:00 – 17.24 

 Mødet blev afholdt med suppleanter via Teams  
 Til stede: Jan, Jørgen, Marianne, Lars, Erik, Morten, Gitte, Michael og Birgitte  

Fraværende: Kirsten 

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

Nej 
 

2. Bemærkninger til referat. fra d. 9. feb. v/ Jan, ca. 2 min.  
Nej 

 
3. Efteruddannelse af personale v. Birgitte ca. 10 min.                                                                    

Godkendelse af NGO-kursus til Signe 
Det er vigtigt, at Signe er klædt godt på, og det er vigtigt, at hun stadig bliver tilbudt relevante 
udviklingsmuligheder. Uddannelsen hedder NGO-Projektlederuddannelsen og giver 10 CTSC point. 
Vi har fået tilsagn om at afvikle betalingen over i år og næste år, så vi ikke belaster 
kursusbudgettet unødigt i år. Kurset starter til september og afvikles inden jul. 
Bestyrelsen bevilger kurset. 
                                                                                     

4.  § 18-79 mv. V/ Gitte, ca. 10 min.  
Div. nyt.  
§18 og §79 afregningen går, som den skal.  
 
Ansøgningen om endnu en medarbejder, den ligger i udvalget, men den bliver taget med i 
budgetforhandlingerne i foråret. Der er derfor ingen afklaring på situationen før til november, når 
budgettet er vedtaget. 
Birgitte: Dorte tager fat på Tro og Love erklæringerne i næste uge, så er det ved at være det sidste 
af dem.  
 

5. Økonomi. v/ Kirsten. ca. 10 min.  
Regnskab underskrives (bilag) 
Da Kirsten er fraværende, gennemgår Birgitte regnskabet kort. Der er sendt et par rettelser til 
revisoren, de er nu rettet.  
 
Regnskabet er godkendt. 
 

6. Generalforsamlingen 26 maj. v/Birgitte og Jan ca. 30 min                                         
Status for evt. forsamlingsforbud og påvirkning på generalforsamlingen. 
Der er 3 muligheder -  

 Fuld deltagelse, så kan vi blive mellem 30 og 80 personer 

 Begrænset med kun deltagelse af 1 person fra hver forening  

 Digital.  
Fremmøde bliver helt sikkert med coronapas eller negativ testsvar.  
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Bestyrelsen beslutter og godkender via mail, formen på generalforsamlingen, når vi kender den ny 
udmelding for forsamlingsforbuddet gældende for d. 26. maj.   
 
Bestyrelsen beslutter, under alle omstændigheder, at begrænse til deltagelse til kun 1 fra hver 
forening. 
 
Drøftelse og beslutning af indstilling af kandidater. 
Marianne og Lars genopstiller 
Michael vil gerne stille op til bestyrelsen 
Tonny opstiller som suppleant 
Morten stiller op som suppleant 
 
Johnny har vi ikke hørt fra i langt tid.  
Else Mortensen skal spørges, om hun vil stille op som suppleant for de frivillige. 
 
Bestyrelsens beretning til godkendelse (bilag)  
Beretningen er godkendt 
 
Godkendelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændrings (digital generalforsamling)  
ændringsforslaget vedtages. 
 

7. Årshjul V/Birgitte ca. 10 min.   
Ny udgave skal vedtages  
Årshjulet blev vedtaget. 
 

8. Evaluering af bestyrelsens arbejde. v/ Jan 10 min.  
Bestyrelseshjulet (bilag) 
 
Det ses tydeligt, at der bliver mere og mere samling på alle områder i bestyrelsen vurdering af sit 
eget arbejde. Der arbejdes godt, stemningen er god, alle bliver brugt og deltager. 
 

9. Faste punkter: ca. 10 min  
Nyt fra FriSe: Generalforsamling, ny formand og nyt fra Frivilligrådet.  v/ Lars og Jan: 
 
Frises generalforsamling deltog 166 og der var godt gang i snak og diskussioner. Marianne, Jan og 
Birgitte deltog på centeret. Eneste kritik var af lyden på alle videoindslagene. Der blev valgt en 
ekstern resurseperson ind og vedkommende (Lars) blev på konstitutionsmødet valgt til formand. 
Det er tydeligt, at der er valgt en kapacitet, og vi glæder os til at se, hvad han kan udrette for os. 
Oplæg ved Marie Scott Poulsen satte fokus på lokal lobbyisme, med fokus på det kommende   
byrådsvalg. 
 
Frivilligrådet har fået ny formand: Anna Bjerre, Direktør i GirlTalk.  
 
Nyt fra udvalgene og den gode historie 
Der afholdes møde i Hjemløsekonferenceudvalget i næste uge, og en udsættelse til forår 2022 er 
en realitet. 

 
10. Information fra Birgitte og Jan. ca. 20 min.  

Bl.a.:  
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 Ansøgningen til PUF: Da vi nu kunne se at ansøgningen om endnu en medarbejder drøjer til 

vedtagelsen af budgettet i november, er der søgt en 30 timer medarbejder via PUF til 

projekterne Mænds Mødesteder, Kom Videre Mand og Netværk i Nysted. Projektet skal 

løbe fra 1.6 2021 - 31.5.2022. 

 Organisering af arbejdstid i centeret: Centeret er åbent i åbningstiden - stadig lukket for 

fredagen pga. rengøring og Signe fortsætter sin barsel om fredagen. 

 Fars legestue: Udsat uden en ny dato endnu. 

 Kom Videre Mand: Udsat uden en ny dato endnu. 

 Mænds mødesteder: planlagt Kick Off d. 26. april udendørs heldigvis med Byg-Selv-Hotdogs 

 Møde med Borgmester John Brædder: Da vi vil have et fysisk møde, udsætter vi 

henvendelsen til, det kan lade sig gøre. 

 Foreningerne Dag: Vi arbejder på at kunne afvikle, men hvis der bliver krav om Coronapas, 

så må vi nok aflyse igen. 

 Status for Ydelsekataloget: Sat i venteposition - indtil det bliver afklaret med en 

medarbejder. 

 Status for samfundstjeneste: Vi skal have samtaler med kriminalforsorgen, om at få nogen i 

samfundstjeneste, så kan vi få forskellige opgaver klaret. Morten hjælper også med en 

kontakt til CELF og til nogle af de skolepraktikelever, som måske gerne vil ud. 

 Åbningstider på centeret: Vi er her, og der er plads til sårbare grupper, nogle er så småt i 
gang igen. 

 
Andet:  

Walk and Talk om Mænds Sundhedsuge i uge 24 gik godt i går i Halskov Vænge. Vi var ca. 12 til at 

forme indhold til et idekatalog. Og der kom mange gode ideer. Der er sendt en pressemeddelelse ud i 

dag, og TV2Øst har henvendt sig og sagt, at de er interesseret i at dække noget af det, hvis vi holder 

dem underrettet. Hold øje med hjemmesiden Mænd - det lille uforpligtende mål er 100 små 

aktiviteter. 

Der er kommet katalog fra CFSA - alle opfordres til at kigge efter, om der er noget interessant enten til 

en selv, til centerets foreninger eller til andre forsamlinger. 

 

Der er sendt skjult link ud med den nye årsberetning. Den skal være færdig samtidig med at 

invitationen til generalforsamlingen kommer ud senest d. 28. april for at være rettidig. 

 
Eventuelt 

Nej 
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Mødet blev afsluttet kl. 17:24 

 


