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Referat af 1. bestyrelsesmøde 

på Guldborgsund Frivilligcenter 
Tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 16:00 – 18:00  

Deltagere: Kirsten, Erik, Morten, Michael, Anders, Tonny 
 

1. Bemærkninger til dagsorden og evt. andre punkter til i dag. v/Jan 
Der er ingen bemærkninger 
 

2. Bemærkninger til referat. fra d. 13.4. v/ Jan 
Ingen bemærkninger 

 
3. Mødedatoer v/jan, ca. 10 min. (16.14) 

Vi skal forsat mødes d. 2. tirsdag i hver måned  
 

4. Evaluering af generalforsamlingen v/ Birgitte 
Der var rod i antallet af stemmeberettigede, som gjorde at vi næste år skal placere enten 
Signe eller Birgitte i indgangen. 
Vi fik ikke tjekket coronapas på en god måde, forhåbentlig er det udfaset til næste år. 
Fin generalforsamling, men ultra kort. oplevelsen var, at alle var godt tilpas og følte sig 
coronasikre.   
Tak til Morten for at lægge lokaler til. Det var en oplevelse at være udenfor de vante 
rammer. 
 

5. Forretningsorden. v/Jan 
Drøftelse og godkendelse (bilag) 
Forretningsordene er godkendt. 

 
6. Bestyrelsesseminar v/Birgitte 

Sidste nyt og hvem kommer. 
Lokalerne bliver igen Pit Stop i Idestrup. Vi mødes lidt i 10:00 og bliver ved til ca. kl. 15:00. 
Der kommer en indkaldelse til lørdag d. 19.6.2021 
Kirsten og Lars har meldt afbud. 
                                                                  

7. Nyt fra kommunen og § 18-79 mv. V/ Gitte, ca. 10 min. (17.00) 
Div. nyt.  
Gitte har måttet melde afbud i sidste øjeblik med beklagelse. 
Der mangler 17 afregninger endnu. 
Der mangler stadig tro- og loveerklæringer, Birgitte er flaskehals på nogle af dem. 
 

8. Økonomi. v/ Kirsten. ca. 10 min. (17.10) 
Beslutning om pudsning af resten af væggene i det store lokale. Det er vedtaget. Kirsten 
og Birgitte tager beslutningen når overslaget kommer. 
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9. Årshjul v/Michael 
Punkterne i årshjulet er behandlet på dette bestyrelsesmøde.  
 

10. Valg til udvalg v/ Jan 
Tage stilling til hvilket udvalg du ønsker at side i. (bilag) 
Anders vil gerne deltage i Dialogmødeudvalget og i Vision- og Strategiudvalget. Alle andre 
er tilfreds med deres udvalgsvalg. 

 
11. Faste punkter: 

Nyt fra FriSe: Generalforsamling, ny formand og nyt fra Frivilligrådet.  v/ Lars og Jan:  
Der kommer jævnligt mails ud til bestyrelsesmedlemmerne fra FriSe, og vi skal have meldt 
de sidste nye bestyrelsesmedlemmer til. 
Nyt fra udvalgene og den gode historie 
Der er ingen historier 
 

12. Information fra Birgitte og Jan.  
Bl.a.:  
 

 Ansøgningen til PUF: Vi har intet hørt fra Socialstyrelsen. Birgitte har måske et bud 

på en medarbejder til stillingen, hvis den bliver til noget 

 Barsel: Signe har krav på 8 ugers præ-barsel, men vi er gået i forhandling om at hun 

går fra lige efter Foreningernes Dag. Vi har mere brug for denne gang at kunne 

ansætte en vikar tidligere end sidst. Birgitte har ikke besluttet hvem der skal være 

barselsvikar endnu.  

 Fars legestue: Endelig fik vi åbnet legestuen, der er dog ingen frivillige endnu, men 

det håber vi kommer forholdsvis snart. 

 Kom Videre Mand: Der er i forbindelse med Uge 24 Brunch søndag d. 21.6.2021.   

 Mænds mødesteder: Er endelig åbnet i Nr. Alslev, Vi kan ikke lægge flere timer i det 

lige nu, så det er Sandra, Guldborgsund Kommune, der styrer det lige nu. Vi 

bidrager med plakater osv. 

 Møde med Borgmester John Brædder: Der er ikke nyt om mødet. 

 Foreningerne Dag: Vi arbejder på at det kan afholdes som planlagt og det går som 

det skal på nuværende tidspunkt. 

 Status for Ydelsekataloget: Der er ingen aktivitet 

 Status for samfundtjeneste: Vi har tilmeldt os og venter på en tildeling. 
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 Status for Hjemløsekonferencen: Der arbejdes på projektet. Der er sendt præ-

invitationer, der er mange gode tilmeldinger fra politikere og embedsfolk. Jan er 

tovholder på udvalget og accepterer at han sidder alene på udvalget. 

 Annoncer på internettet: Vi har haft Fars Legestue på internettet og det er blevet 
vist rigtig mange gange, nu kommer Mænds Fællesskaber med, der er også en 
video, der er klikket over 300 gange og dermed er vores hjemmeside for mænd set 
mindst 300 gange. Det tager rigtig fart i næste uge - det bliver spændende at følge.  

 Dialogmødet - der nu er konverteret til et valgmøde - Jan har talt med Jens-Erik som 
gerne vil hjælpe os med at få stablet et møde på benene. Birgitte tager kontakt og 
inviterer Politisk Udvalg. 

 
Andet: 

Vi kigger på Uge 24 og dens indhold. Anders vil gerne vide hvor alle aktiviteterne kommer fra - 
vi genererer dem ved telefonopkald. Nogle enkelte har selv henvendt sig - Roklubben f.eks. 
 
Vi har fået et kursus fra CFSA (Center for Frivilligt Socialt Arbejde) til centeret i efteråret. Tag 
Temperaturen på foreningens bestyrelse og fyr op under bestyrelsesarbejdet.  
 
 
Eventuelt: 
Glædelig sommer til dem vi ikke møder d. 19. juni 2021 

 
Mødet sluttede kl.17:10 med en is, da kaffemaskinen er brudt sammen. 


